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З Д Р А В Е О П А З В А Н Е 

 

 

 

 Стратегическа цел на Здравеопазването на населението в Община Враца е 

осигуряване на достъпна и качествена услуга на европейско ниво. 

  

 

 Приоритет №1  е подобряване достъпа до гарантирани здравни услуги чрез: 

- изработване на общинска програма за доказано социално слаби и не участващи в 

осигурителната система; 

- подобряване достъпа до здравни грижи на хората с увреждания; 

 Приоритет №2 е подобряване взаимодействието между извънболничното  и 

болничното обслужване чрез: 

- оптимизиране инфраструктурата на болничното и  извънболничното 

здравеопазване; 

- развитие на система от лечебни заведения - долекуване, продължително лечение 

и възстановяване; 

 Приоритет №3 е повишаване качеството и ефективността на здравните услуги в 

общинските лечебни заведения чрез: 

- прилагане и изпълнение на медицински стандарти и въвеждане системи за 

управление на качеството; 

- изграждане на система за безопастност на пациентите, съгласно европейските 

изисквания; 

- повишаване информираността на гражданите за здравословен начин на живот; 

- разработване и изпълнение на програми за борба със социално значими 

заболявания; 

- подобряване качеството на живот на хората с хронични заболявания, ментални 

увреждания и лицата в неравностойно положение; 

 Приоритет №4  е повишаване качествато на детското и училищно 

здравеопозване чрез: 

- въвеждане на система на мониторинг на здравето на учениците; 

- повишаване на квалификацията на медицинските специалисти работещи в 

училищата, детските градини и ясли; 

- въвеждане на профилактични прогроми; 

- осигуряване достъп до качествена специализирана и стоматологична помощ; 

- осигуряване на средства за масов спорт и туризъм; 

- разработване на програма за борба срещу употреба на наркотици; 

- разработване на програма насочена срещу агресията в училищата; 

 Приоритет №5  е подобряване качеството и ефективността на здравни услуги за 

хората от „третата възраст” чрез: 

- общодостъпна специализирана доболнична и болнична помощ; 

- разкриване на хосписи; 

- разкриване на домове за хора с физически и ментални увреждания; 

- разкриване на хоспис за нуждаещи се от палиетивни грижи;  

 Приоритет №6 е осигуряване на финансова устойчивост на общинската система 

за здравеопазване чрез: 
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- усъвършенстване на механизмите за финансиране на болнична и доболнична 

помощ; 

- преструктуриране на лечебни заведения на базата на общинска здравна карта; 

- оптимизиране на лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ 

според нуждите на населението; 

- стартиране на приватизацията в сферата на здравеопазването в Община Враца, 

съобразена със законодателството, при гарантирано запазване на възлови 

болнични и доболнични здравни заведения общинска собственост;                                               

 

 

Училищно и детско здравеопазване 
 

  Един от важните приоритети в Общината се осъществява от медицински 

специалисти в здравните кабинети на училищата и детските заведения, както и 

медицински и немедицински персонал в  четири Детски ясли. 

Основни дейности през периода януари – юни бяха: 

1. Оборудване на здравните кабинети. Бяха закупени 24 броя медицински 

шкафа. 

2. Беше осигурено ритмично снабдяване с медикаменти за оказване на първа 

помощ. 

3. Бяха провеждани ежемесечни срещи с медицинските специалисти и Зав. ДЯ 

за решаване на текущи проблеми. 

4. С цел повишаване квалификацията на медицинските специалисти, 

съгласно изготвен план за квалификация за 2008 г. бяха проведени 

колегиуми, обучения в РИОКОЗ и пътуващ семинар в гр. Ловеч – м. април 

2008 г. В него взеха участие 48 медицински специалисти. Лектори бяха 

доц. Ганка Илиева и Д-р Надя Иванова. 

5. Бяха организирани редица срещи с представители на РЦЗ, РИОКОЗ и ОПЛ 

за набелязване на мерки за подобряване здравния статус на децата и 

учениците, превенция на зависимости, вредни навици и заболявания. Целта 

е осигуряване на качествено медицинско обслужване. 

6. Представители от отдел „ЗСД” взеха участие в проекти и програми за 

превенция и промоция на здравето на регионално, национално и 

международно ниво – Проект „Сексуално и репродуктивно здраве на 

младите хора в България”, малки училищни проекти. 

7. Във връзка с въвеждането на делегираните бюджети в образованието, 

Отдел „ Здравеопазване и социални дейности” и отдел „Образование” 

активно сътрудничеха помежду си за оптимизиране на медицинското 

обслужване от здравните кабинети на децата и учениците.   

8. Представители на Отдел ”ЗСД” съвместно с БЧК , организираха обучение и 

участие на ученически екипи в национални състезания по първа помощ. 

9. На 29 до 31.01.2008 год. по покана на испанският червен кръст, Отдел”ЗСД” 

и БЧК участва в семинар за оптимизация на сътрудничеството между 

институциите и за по- добро използване на средствата от европейските 
фондове 

10. С цел подобряване социалния статус на работещите в общинското 

„Здравеопазване” , Отдел „ЗСД”, съвместно със синдикатите участваха в 

преговори за сключване на КТД, финализирани с подписването му на 

02.07.2008 г.Основни договорености са:  

-увеличен размер на платен годишен отпуск; 
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-ежегодни средства за работно облекло в размер на една минимална работна 

заплата за страната; 

-увеличен размер на платен годишен отпуск; 

-допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж в размер 

на 1% от основната заплата; 

-ежегодна застраховка „Професионален риск”; 

-синдикален отпуск; 

-не по-малко от 0.50 лв. трудово възнаграждение на отработен нощен час и 

др. 

11.  Във връзка с подобряване грижите за децата в яслена възраст се проведоха 

срещи между Зам.-кметовете по здравеопазване и социални дейности и 

Образование, експерти от двата отдела  и директорите на ОДЗ и ДЯ. 

Констатирано беше съществуването на неравнопоставеност по отношение 

грижите за децата, продиктувано от различия във финансирането на двете 

структури. Медицинският персонал в ОДЗ е крайно недостатъчен, поради 

което  се предприеха действия за уеднаквяване на стандартите. При 

провеждане процедура по съкращения, съгласно изискванията на §23 от ПЗР 

на ЗДБРБ за 2008 г., след направени разчети, числеността на медицинските 
специалисти в ОДЗ беше запазена. 

12. При съкращенията в ДЯ, отдел „ЗСД” направи прецизен анализ на 
структурата на персонала и броя деца, за които се грижат, както и 

финансовата обезпеченост от Бюджета. Това доведе до намаляване 

числеността с три щатни бройки по- малко (вместо намаляване с 14 – 

намаляване с 11 щатни бройки). 

13. Очаква се стартиране на Проект на МРРБ по Оперативна програма 

„Регионално развитие” за периода 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG 161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за 

осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и 

културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 

градски ареали”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”., в който са включени 

три от детските ясли в града. Детска ясла № 5 „Българчета” участва с 

Проект към ПУДОСС – „Сред красота и чистота играят весели деца” за 

оборудване на дворното пространство. 

14. По редица поводи в детските ясли бяха проведени тържества, с активното 

участие на отдел „ Здравеопазване и социални дейности”, институции и 

организации, родители. Постоянни са контактите и съвместната работа с 

колективите на детските градини, с цел осигуряване на приемственост и 

осъществяване на прехода  яслена – градинска възраст. 

15. В началото на 2008 г. се проведе работна среща и семинар с участието на 

представители на Общината ( отдел „Здравеопазване и социални дейности”), 

персонала от яслите и доц. Тотко Татьозов от НЦООЗ – София и се обсъдиха 

въпроси, свързани с нервно-психическото развитие на децата, новости в 

предстоящата нормативна база, касаеща грижите и възпитанието на 

децата от яслена възраст.  

16. Във връзка с изпълнението на изискванията на Закон за храните и с цел по-

добро качество на съхранение, беше сключен договор за разработване и 

внедряване на НАССР (система за управление на безопасността на храните 

и анализ на опасностите и критични точки) с всички детски градини, ОДЗ и 

Детски ясли на община Враца. В продължение на три дни се извърши 
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обучение на комисиите (от всички заведения), ангажирани с реализиране на 

системата.  

17. През периода отдел „ЗСД” е осигурил медицинско обслужване на всички 

общински мероприятия- зрелостни и приемни изпити, спортни мероприятие, 

поход „Козлодуй-Околчица”. 

 

 

                Дейности на областен съвет по наркотични вещества 

 
1.  На сесия на ОбС беше актуализиран състава на ОблСНВ . Прие се 

правилник за дейността му и програма за 2008 г. Беше изготвена докладна 

до Общинския съвет, относно проектобюджета му. ОблСНВ си постави за 

цел да разшири дейността си на територията на Област Враца. 

2.  На 27 до  29.05.2008 год. във Варшава се проведе международна 

конференция на Кметовете от ЕС (ЕКАД) по проблемите свързани с 

борбата с наркотиците. На форума присъства зам.-кмет и председател на 

ОблСНВ Д-р Слави Георгиев. 

3. Превантивно-информационния център работи по два проекта с училищата от 

гр. Враца – Проект „Превенция и антиагресия” и Програма „ Здравно 

образование” . Целта е учениците да придобият знания и умения за водене 
на здравословен начин на живот и избягване на рисково поведение. 

Дейността по двата проекта се координира и подпомага от ПИЦ. 

4.На 30.05.2008 г. с участието на Отдел „ЗСД” беше отбелязан Световния ден за 

борба с тютюнопушенето. Засадени бяха храсти и дръвчета в двора на 

Центъра за работа с деца под патронажа на Кмета на Община Враца.  

5. На 26.06.2008 год. на площад „Македония” ПИЦ съвместно с Отдел „ЗСД” 

отбеляза Световния ден за борба с наркоманиите. Целта е информираност 

на населението и превенция на наркоманиите. 

                         

 
Профилактика 

 
1.  Общинският съвет одобри средства за Общинска профилактична 

програма.  

Целта на програмата е профилактика и опазване здравето на населението. Тя 

обхваща : 

-онкологични заболявания на : млечна жлеза при жени над 18 г. 

възраст, женски полови органи, на простатната  жлеза,  на .дебелото 

черво. 

- белодробни заболявания, включително  туберкулоза  

-профилактика на нефрологични заболявания при деца в училищна 

възраст 

-диабет, артериална хипертония и затлъстяване при деца в училищна 

възраст 

- заболявания  на опорно – двигателния апарат и гръбначни 

изкривявания при ученици 

-профилактични прегледи на децата  родени през 2002-2003г. за  

кариес 
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Намеренията на общинското ръководство са свързани с разширение 

обхвата на програмата. 

 

2. На 25.01.2008 год. се проведе заседание на общинската епизоотична 

комисия с цел отчет на извършеното по предписаните мерки за 

ограничаване опасността от възникване и разпространение на болестите -

„птичи грип” и Нюкясълска болест на територията на Община Враца. 

Населението е запознато с опасността от птичи грип, раздадени са брошури и 

са излъчени информационни емисии. Комисията отчете,че на този етап не се 

налага предприемане на допълнителни мерки. 

3. С цел опазването на общественото здраве и ограничаване 

разпространението на кърлежо-преносими заболявания на територията на 

Община Враца, съгласно предписание на РИОКОЗ и предложение на отдел 

„ЗСД” са сключени договори за ДДД услуги за всички училища, здравни, 

детски и социални заведения. 

 

 

Болнична и доболнична помощ 

 
1.   МДОЗС e междуобластен онкологичен диспансер, който обслужва 484 623 

лица от Областите Враца, Видин и Монтана, а в областта на лъчетерапията и 

нуклеарната медицина обслужва пациенти и от Плевен и Ловеч. Община 

Враца съвместно с  МДОЗС участва в проект „Апаратурно оборудване на 

МДОЗС Враца ЕООД” по „Гръцки план за възстановяване на Балканите” на 

стойност 175 000евро и закупуване на линейка на стойност 43 000 евро. 

2. Във връзка с високата заболеваемост от онкологични заболявания  в 

Северозападна България и по повод оптимизацията  на борбата с тях  на 

07.04.2008  се проведе среща на ръководството на Общината с проф. 

Черноземски, доц. Валерианова и д-р Жулиета Цолова – управител на 

МДОЗС. На нея се взе решение  за съвместна дейност по  проблемите на 

онкологичната патология. Беше разгледана и необходимостта от 

разширение на базата на МДОЗС, в съответствие с нормативните 

изисквания – извършване преустройство и пристройка на стационарен блок – 

южен сектор. Предприети са необходимите действия.  

3.  В края на същия месец  по инициатива на Кмета на Община Враца се състоя 

срещата с кметовете  на Видин и Монтана. На нея беше обсъдена идеята 

за разкриване на изнесени консултативни кабинети на МДОЗС в гр. Видин и 

гр. Монтана, както и намеренията за съвместно участие в международни 

проекти осигуряващи финансиране за онкологичната дейност.  

4.   Областният диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар, 

обслужва пациенти от Област Враца. Общо преминали болни 2228. Участва 

в профилактична програма на общината за борба с туберкулозата. 

Активно издирва, диагностицира, лекува и наблюдава болните с ТБК и 

ХНБЗ. Осигурява своевременно откриване на  белодробната туберкулоза и 

хроничните неспецифични белодробни болести. 

      В община Враца съвместно с ръководството на диспансера отбеляза 

световния ден за борба с туберкулозата. 

5.  „ Диагностичен консултативен център 1 „ЕООД Враца е извършил прегледи и 

консултации и  лечение общо 43 270. С цел подобряване качеството на 

медицинските услуги ОбС с Решение №50 от 28.02.2008 г. одобри средства 
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за медицинска апаратура в размер на 76 000 лв. и 50 000 лв. за ремонт на 

абонатната станция в първа и втора база. 

6. Областен диспансер за психични заболявания със стационар- Враца ЕООД 

осигурява специализирана лечебно-консултативна, амбулаторна и 

стационарна помощ на регион – Област Враца. От 2007 г. диспансера работи 

по метадонова програма.  

7.   Областен диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар – 

ЕООД гр. Враца активно издирва, диагностицира и лекува в стационара 

болни с кожни и венерически заболявания. Брой извършени прегледи общо 

17 717. 

8.   В МБАЛ „Хр. Ботев” е стартирал и се извършват дейности  по проект за 

изграждане на психично отделение. През 2006 г. е стартирал проект за 

създаване на спешно приемно отделение. Проекта включва апаратура и 

ремонтни дейности на стойност 2 000 000 евро. До м. август 2008 год. ще 

бъде предоставена цялата апаратура предвидена по проекта. 

      За периода от 2006 – 2008 г. със собствени средства в МБАЛ е закупена 

апаратура на стойност 2 000 000 лв. 

9.  На основание чл.106 от Закона за лечебните заведения и в съответствие с§ 62 

/2/ от Преходните и заключителните разпоредби от ЗДБРБ за 2008 г. между 

Община  Враца и лечебните заведения за болнична помощ бяха изготвени и 

сключени договори за финансиране за извършена дейност, както следва: 

 - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар  

Враца – финансиране в размер на 2 582 500 лв.;  

- Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар- 

финансиране в размер на 1 987 300 лв.;  

 - Областен диспансер за психични заболявания със стационар Враца –

финансиране в размер на 717 880 лв.;  

 - Областен диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар – 

финансиране в размер на 432 180 лв. 

 Лечебните заведения за болнична помощ  формират една допълнителна  част 

от финансовите си постъпления на основата на договорни отношения с РЗОК 

за извършване на високоспециализирана болнична помощ. Изключение 

прави само Областния диспансер за психични заболявания , който няма 

финансиране от РЗОК. 

10. На 19 и 20.06.2008 г. комисия , назначена със заповед на  Кмета на  Община 

Враца,  проведе срещи  с управителите  и главните счетоводители на 

лечебните заведения, разгледа и  прие годишните баланси на дружествата 

за 2007 г.  и представените доклади. В тази връзка е изготвена  докладна 

записка с проект за решение, които да бъдат  внесени в заседание на ОбС – 

Враца за приемане. 

11.  С цел осигуряване достъп до медицинска помощ на населението в селата 

на община Враца, бяха изготвени и сключени договори с 

общопрактикуващи лекари, за отдаване под наем на  общински помещения  

за лекарски кабинети, съгласно актуализираната тарифа за определяне на 

месечни цени на 1 кв.м. за наем на общински не жилищни  имоти. 

Договорите са в сила до 31.12.2008 г. 

 12.  Осигурено е  денонощно фармацевтично обслужване на населението на       

                 гр. Враца, както и на ветераните от войните, военноинвалидите и                  

военно пострадалите, живеещи на територията на Общината в изпълнение 

Наредба № 17 от 26.09.2006 г. За целта през м. януари 2008 г. е сключен 
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анекс към основния договор с аптека ” ЧА Екстемпоре” - гр.Враца. В отдела 

се извършва ежемесечно  приемане на фактурите  и  документите към 

изписаните рецепти.  

13. През отчетения период с цел подобряване организацията на работа и 

колаборацията с институциите, бяха проведени редица срещи с ОПЛ, 

представители на РЦЗ, РЗОК и РИОКОЗ, БЧК и др.  

14. На национално ниво се установиха ползотворни контакти с НСОРБ. Зам.-

кмета д-р Слави Георгиев беше избран за председател на постоянната 

комисия по здравеопазване в НСОРБ. 

 В Отдела се осъществява цялостната дейност, касаеща функция           

„Здравеопазване”: 

  - организация и контрол на здравните дейности; 

  - финансово осигуряване; 

  - експертна и аналитична дейност; 

  - консултантска и методична  дейност; 

  - водене на документация; 

  - изготвяне на справки и информации; 

  - отговори на жалби и писма; 

  - участие на служителите във всички форми на квалификация и  

                          Обучение;   

  - кадровата обезпеченост на здравните и социални заведения; 
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С О Ц И А Л Н И  Д Е Й Н О С Т И 

 

 

  
Стратегическа цел в социалната политика на Община Враца е съхранение на 

достойнството на отделния гражданин и подобряване на качеството на живот на хората 

от уязвимите групи. 

 

 Приоритет № 1 е разработване на програма за развитието на социалните услуги 

на територията на Община Враца чрез: 

- развитие на социални услуги и за деца и хора в неравностойно 

положение; 

- усъвършенстване на социалните услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания; 

Приоритет № 2 е развитие на нови социални услуги в Община Враца чрез: 

- разкриване на Защитени жилища, Социални трапезарии, Дневни центрове 

за възрастни и деца, Центрове за обществена подкрепа; 

 Приоритет № 3 е повишаване квалификацията на социалните работници в 

съответствие с методиките на страните на ЕС чрез: 

- непрекъснато и продължително обучение на работещите в социалната 

сфера; 

Приоритет № 4  е максимално използване на потенциала на неправителствените 

организации, като фактор за въвеждане на нови съвременни модели за социално 

обслужване. 

 Приоритет № 5  е разширяване на дейността по специалните транспортни 

услуги за хора с увреждания, които не могат да ползват стандартни транспортни услуги 

или страдат от по-тежки увреждания, които не позволяват използването дори на 

пригоден обществен транспорт чрез: 

 - разширена система за транспорт „От врата до врата” за хора с тежки 

двигателни и множествени увреждания; 

 Приоритет № 6  е осигуряване на достъпна градска среда, чрез максимално 

използване на европейските оперативни програми и прилагане на принципите за 

постигане на достъпна околна среда за хора с увреждания, възрастни хора и родители с 

малки деца. 

 

Акцент е създаването на нови алтернативни социални услуги, търсят се начини 

за пълноценно използване на капацитета на съществуващите специализирани 

институции, предоставящи социални услуги и постепенното им трансформиране в 

социални услуги в общността. 

  Социалната политика в общината е съобразена с изискванията на Европейския 

съюз в областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната изолация.      

  В периода януари – юни 2008 година в отдел „Здравеопазване и социални 

дейности”, с цел гарантиране на качествено предоставяне на социалните услуги на 

територията на Община Враца,  са извършени следните дейности: 
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І. Предоставяне на нови социални услуги за хора в неравностойно 

положение 
            

          1. На 12.06.08 г. официално бе открита нова социална услуга в общността -  

„Център за обществена подкрепа” по проект към Програма ФАР на Национален 

център за социална рехабилитация – София, в партньорство с Асоциация Враца - 2007. 

Целта на ЦОП е превенция на изоставянето и институционализацията на деца и 

осигуряване на възможност на деца в риск  да растат в семейна или близка до 

семейната среда. Центъра е дофинансиран  от Община Враца от 01.10 до 31.12.08 год. с 

31 800 лв. Внесена е докладна в Общинския съвет за кандидатстване за делегирана от 

държавата дейност. 

2. На 22.05.08 год. официално открита нова социална услуга „Защитено 

пространство” в ДДЛРГ „ Асен Златаров” – Враца. Проекта е разработен в рамките на 

българо-швейцарския междуправителствен проект КЛИП. Проекта бе изпълнен от 

фондация „Международна социална служба-България” за периода 2003-2005 г в четири 

общини. В „Защитеното пространство са настанени 6 младежи от ДДЛРГ с цел 

получаване на практическа подготовка в умения за самостоятелен живот и напускане 

на институцията. 

 3. Разкрита  нова социална услуга в общността - Център „Майка и бебе” и 

извършен подбор на персонала по Проект на Международна социална служба - 

България. Целта е превенция на изоставянето на деца от рискови групи. Ползватели на 

услугата ще са 6 майки с децата поставени неравностойно положение. Внесена е 

докладна в Общинския съвет за кандидатстване за делегирана от държавата дейност. 

 

4. Предстои разкриване на  нова социална услуга в общността - „Защитено 

(наблюдавано) жилище”, по Проект „Клип”2. Ползватели на услугата ще са 7 

младежи напускащи домовете за деца, лишени от родителски грижи. Целта е подкрепа 

и социална закрила в среда, близка до семейната. Община Враца е дофинансирала 

Проекта с 4 500 лв. 

 

 5.  Приета бе от ОбС - Враца Общинска програма за закрила на детето 2008 - 

2009 г. Финансовите ангажименти на Общината са обезпечаване със средства до края 

на 2008 год. – Център за обществена подкрепа, Център „Майка и бебе” 

 

 6. Община Враца, съвместно с КНСБ – Враца, Дирекция  „ Социално 

подпомагане” - Враца и Звено „ Диетично хранене” реализира Проект „Кухня 

Спасение”за осигуряване храна по домовете на 18 социално слаби възрастни лица  за 

период от 40 дни през зимния сезон. 

 

 

ІІ.Специализирано общинско звено за социални услуги (СОЗСУ) 

    
      1. „Домашен социален патронаж”. 

 Домашен социален патронаж” обслужва  200 възрастни самотни  хора над 65 

години, с и без увреждания. 

Специализирано общинско звено за социални услуги работи по Проект ”Домашен 

санитар”, с наети 67 лица, които обслужват 248 самотни хора и Проект „Социален 

асистент”, с наети 20 лица и обслужвани 60. 
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 - Извършен е ремонт на кухненския блок на Домашен социален патронаж. 

По този начин е подобрено качеството на храненето при съблюдаване на 

хигиенните изисквания.  

  -Осъществена е среща с работещите по Програма „ОСПОЗ” и „ Личен 

асистент”. 

  - По Предпенсионна програма е назначено едно лице и двама по Програма за 

назначаване на хора с увреждания. 

2. Клубове на пенсионера 

 На територията на Общината са разкрити 11 Клубове на пенсионера. Общият 

бюджет за издръжка на Клубовете за 2008 год.  е 63 150 лв. 

  Всеки клуб има изработени вътрешни правила. Изготвен е единен устав за работата на 

Клубовете. 

Предстои неговото утвърждаване. 

Посетени бяха всички Клубове . Отдел „ЗСД” се запозна с проблемите им. До края на 

2008 год. ще се изготви програма за ремонтни дейности, с оглед оптимизиране на 

дейността им. Посетени бяха голяма част от  отчетно изборните събрания на Клубовете. 

 3. Клуб на инвалида 

  На територията на Общината функционира Клуб на инвалида, който 

приобщава хората с физически увреждания и ги социализира в обществото ни. 

 -Община Враца, съвместно с местния Клуб взе участие в Проект „Съюз на 

инвалидите в България - модерна европейска организация, коректив и партньор на 

местната администрация”, изготвен по ОП ”Административен капацитет”. Срещата се 

проведе в гр. Лом, хотел ”Рибарица”. По време на конференцията се връчи 

споразумение за доразвитие и утвърждаване на партньорство между местната 

администрация и Съюза на инвалидите в България. Същото беше подписано от г-н 

Тотю Младенов, в присъствието на представители на местната организация и медии. 

 - Община Враца отпусна средства за обмяна на опит със сходни организации от 

други населени места на членовете на Клуба. 

-Проведена среща с председателите на клуба по възникнали проблеми, относно 

база, взаимоотношения и необходимостта от телефон за клуба. 

-За нуждите на членовете на Клуба на инвалида бе дарена кафе – машина от 

Община Враца 

 

ІІІ. Дом за стари хора „Зора” 
  

Дома за стари хора  е относително нова социална услуга за възрастните хора 

живеещи на територията на Общината. В момента в него са настанени 50 възрастни 

самотно живеещи хора.Дейностите  подкрепят процеса на интеграция и осигуряване на 

комплекс от качествени социални на лица в пенсионна възраст с намалена 

трудоспособност до 70%. Задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, 

създаване на условия за социални контакти и участие в обществения живот, 

преодоляване на социалната изолация, възможности да се чувстват част от обществото, 

задоволяване на потребностите на целевата група – здравословна и питателна храна, 

лична и битова хигиена, медицинско обслужване. 

Извършват се дейности, с цел подобряване социалния статус на домуващите -

организиране на тържества, празници и др. занимания. 

Общинска администрация е предоставила за нуждите на Дома лек автомобил.  

Проведен бе конкурс за длъжността – Директор с цел оптимизация на бюджетните 

разходи и подобряване качеството на услугите в институцията.  
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Утвърдено е ново щатно разписание, приведено в съответствие с Методиката за 

численост на персонала, съгласно Заповед №РД01-280 от 24.03.2008 год. на Министъра 

на труда и социалната политика. В резултат е увеличен щата на персонала и 

подсигурени специалисти за работа с домуващите, с цел подобряване качеството на 

предлаганите социални услуги в Дома. 

 Въведени са единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности чрез бюджетите на общините за 2008 год., на основание Решение 

№20 от 21.01.2008 г. на Министерски съвет. В резултат е увеличен размера на  

заплатите на работещите в институцията. 

 От 03.06.2008 г. до 05.06.2008 г. се извърши комплексна проверка от АСП в 

Дома. Констатирани са значителни нарушения, набелязани са мерки и срокове за 

своевременното им отстраняване. 

 Предстои процедура по изготвяне на проект за разширяване и обновяване на 

Дома по Оперативна програма на МРРБ. 

 

  

 

ІV. Дом за деца лишени от родителска грижа „Асен Златаров” 

 
В момента в Дома са настанени 76 деца и младежи лишени от родителски грижи. 

На 22.05.2008 год. на територията на Дома бе разкрито „Защитено пространство” по 

проект „Клип” за 6 младежи от Дома, с цел обучение в самостоятелен начин на живот и 

социална интеграция. 

-Изготвен бе Проект за реформа на ДДЛРГ, след оценка на междуведомствени 

комисии на областно ниво и предложението им за реформиране на институцията. В 

Общинския съвет е внесена докладна за одобрението му.  

-Изготвен бе институционален проект на ДДЛРГ, на основание чл.19, ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на домовете за деца. Предстои неговото 

одобрение. 

-За младежите от ДДЛРГ се осигуряват  мероприятия финансирани от Общината  

подобряващи тяхната интеграция и социализация в обществото - екскурзии, лагери, 

тържества и спортни мероприятия. Предстои от 10.07 до 20.07 летен лагер на море. 

- Проведен бе конкурс за длъжността – Директор и бе утвърдено щатно разписание, 

приведено в съответствие с Методиката за численост на персонала, съгласно Заповед 

№РД01-280 от 24.03.2008 год. на Министъра на труда и социалната политика. В 

резултат е увеличен щата на персонала и подсигурени специалисти за работа с 

домуващите, с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в Дома. 

-Въведени единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата 

дейности чрез бюджетите на общините за 2008 год. на основание Решение №20 от 

21.01.2008 г. на Министерският съвет. Увеличени са заплатите на работещите в 

институцията. 

-Извършена цялостна проверка от експерти на Държавна агенция за закрила на детето, 

относно спазването на  стандартите за социални услуги за деца. Има констатирани 

нарушения и пропуски, предимно във воденето на документацията и отразяване на 

практическата работа, включително и в досиетата на децата. Набелязани са мерки за 

изпълнение  на предписанията. Спазват се сроковете. 

-ДДЛРГ извършва  активна междуинстуционална работа с: Местна комисия за борба 

с противо-обществените прояви на малолетни и непълнолетни; Център за обществена 

подкрепа; Професионално информационен център. 
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V. Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” 

 
В Дневния център се обслужват 50 деца и младежи с физически и умствени 

увреждания. Услугите  предлагани в него са: корекционно – компенсаторни, 

обучителни и интеграционни, логопедични, рехабилитационни, медицински, 

транспортни и услуги касаещи дневните им потребности.  

-Децата  от  Центъра получиха лично дарение от инж. Тотю Младенов - Кмет на 

Община Враца на стойност 1000 лв. 

-За децата и младежите от ДЦДВУ „Зорница” се осигуряват  мероприятия финансирани 

от Общината  подобряващи тяхната социална интеграция - екскурзии,  тържества и 

спортни мероприятия. 

-Проведен конкурс за длъжността – Директор, въведено бе единно 

счетоводство,утвърдено бе щатно разписание, приведено в съответствие с Методиката 

за численост на персонала, съгласно  Заповед №РД01-280 от 24.03.2008 год. на 

Министъра на труда и социалната политика с цел подобряване качеството на 

предлаганите социални услуги в Центъра. 

-Въведени бяха единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности чрез бюджетите на общините за 2008 год. на основание Решение 

№20 от 21.01.2008 г. на Министерският съвет.  Увеличен е размера на  заплатите на 

работещите в Центъра. 

-Персонала участва в  обучителни семинари с цел повишаване квалификацията и 

уменията за работа с деца със специални образователни възможности. Последния такъв  

беше проведен на 27 и 28.07.08 год. 

 

 

VІ. Дом за младежи с увреждания с. Три кладенци 

 
В Дома са настанени 41 младежи с множество увреждания. В него се предлага 

целогодишно обгрижване и социални услуги на лица от 18 до 35 год. Основните 

дейности са социализация, трудотерапия, медицинско обслужване.  

-ДМУ с. Три кладенци участва в проект, финансиран от СИФ за обзавеждане на 

перално помещение, в резултат на което са подсигурени пералня, сушилня, 

центрофуга и гладачна машина за нуждите на Дома. 

-Младежите от Дома, съвместно с трудо-терапевти от Германия участват в немски 

проект, касаещ обучението им в трудова дейност, включени са в Проект на Държавна 

агенция на младежта и спорта по автомоделизъм.  

-За младежите от ДМУ с. Три кладенци се осигуряват  мероприятия финансирани от 

Общината,  подобряващи тяхната социална интеграция - екскурзии,  тържества и 

спортни мероприятия. 

 

 

-Въведено бе единно счетоводство, утвърдено е щатно разписание, приведено в 

съответствие с Методиката за численост на персонала, съгласно Заповед №РД01-280 от 

24.03.2008 год. на Министъра на труда и социалната политика. В резултат на това е 

увеличен щата на персонала и са подсигурени специалисти-психолог, кинезитерапевт, 

лекар-психиатър, счетоводител, с цел подобряване качеството на предлаганите 

социални услуги в Дома.  
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-Въведени бяха единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности чрез бюджетите на общините за 2008 год., на основание Решение 

№20 от 21.01.2008 г. на Министерски съвет.  Увеличен е размера на  заплатите на 

работещите в Дома. 

-Персонала участва в  обучителни семинари с цел повишаване квалификацията и 

уменията за работа с деца със специални образователни възможности. Последния такъв  

беше проведен на 27 и 28.07.08 год. 

 

 

VІІ. Звено „Диетично хранене” 
  

На територията на Община Враца са разкрити 5 стола за диетично хранане. През 

януари 2008 г  бяха обработени  документи на над 1400 хронично болни лица, желаещи 

да получават диетична храна. Тази социална услуга е една от големите придобивки на 

населението в Общината.  

Проведен бе конкурс за длъжността –Директор на диетично хранене, утвърдено бе 

ново щатно разписание. Целта е оптимизиране на разхода на средства и подобряване 

качеството на услугата.  

   

 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

 1. Изготвени докладни до ОбС – Враца - 11  бр. 

 2. Обработени документи -  261 бр. 

 3. Ежедневен прием и консултации на граждани. 

 4. Прием и консултации на работещите в здравеопазване, образование и 

социални дейности 

 5. Даване на информирано съгласие за лечение на лица с психични заболявания 

по решения на Съда. 

 6. Участие в комисии: 

 -  Консултативна комисия за изготвяне на социални оценки на хора с трайни 

увреждания; 

 - Комисия на местен екип за работа по институционални проекти за 

реформиране на социалните институции; 

 - Комисия за подбор на кадри за стартиране на услугата Център „Майка и бебе”; 

 - Комисия за закрила на детето; 

 - Местно звено за управление на проекта „ Сексуално и репродуктивно здраве на 

младите хора в България”  - Фонд на ООН за население; 

 - Комисии при провеждане на конкурси за длъжности в общинските лечебни 

заведения и социални структури; 

 - Комиси за определяне на участници в търгове по ЗОП – Малки обществени 

поръчки 

 - Комисия за изготвяне на условията за реда, начина и размера за еднократно 

подпомагане с целева финансова помощ на новородено дете в община Враца. 

 7. Изготвени предложения за промяна в стандартите за социални услуги, 

делегирани от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети и 

представянето им на заседание на Смесената група на НСОРБ. 
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 8. Изготвени предложения и коментари по рамката на Плана за действие за 

равни възможности на хора с увреждания 2008-2009 г. 

 9. Изготвени предложения за актуализация на нормативната база, 

регламентираща дейността на здравните кабинети в училищата и детските заведения, 

дейността на детските ясли и статута на медицинските специалисти до МЗ, НСОРБ и 

ПК по здравеопазване и социални дейности в Народното събрание на РБългария. 

 10. Изготвени предложения до НСОРБ за допълнения към нормативната уредба 

в социалната сфера, с цел подобряване на социалните услуги. 

 

 

 

 УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ 

 

 1.Двудневно обучение в ”Подготовка и управление на проекти за 

кандидатстване по Европейски социален фонд - решаване на практически въпроси” в 

Национален център за професионално развитие в кв. Кремиковци -  гр.София. 

 2. Обучение в „Изпълнение на договори по Схема за безвъзмездна помощ по ОП 

„РЧР”-дейности „социален асистент” и „домашен помощник”. Партньорство по проекта 

– участие в комисията по подбор на кадри и в мониторинга. 

 3. Петдневно обучение във „Въведение в държавната служба”. 

 4. Участие в семинари, срещи, дискусии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


