
СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  

ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016 г. – 2020 г./ 

 

1.1 Формуляри и образци за анализа на ситуацията  

1.1.1 Приложение В1: Карта за статистическа информация по 
общини 

Таблица за статистическа информация         Община Ивайловград 
Проучване на нуждите на рискови групи в общините на     Област Хасково 
 
1. Население към 31.12.2014 г. (в регистрите на служба ГРАО) 
Население на общината Постоянен адрес Настоящ адрес 
1.1. Население на общината (общо) 8216 6547 
1.2. Момчета до 18 г. 459 443 
1.3. Момичета до 18 г. 465 457 
1.4. Мъже от 18 до 62 г. 2763 1823 
1.5. Жени от 18 до 59 г.  2292 2072 
1.6. Мъже над 62 г. 918 754 
1.7. Жени над 60 г. 1319 998 

2. Раждания  2.1. по данни на официална статистика  
2.1.07. Раждания за 2012 г. (общ брой) 55 
2.1.08. Раждания за 2013 г. (общ брой) 41 
2.1.09. Раждания за 2014 г. (общ брой) 26 

2.2. По данни на ДСП (еднократни помощи и др.), статистика, лични лекари. 
2.2.07. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2012 г. (брой) 1 
2.2.08. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2013 г. (брой) 3 
2.2.09. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2014 г. (брой) 0 

3. Детска смъртност (по данни на ГРАО) 
3.1.07. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2012 г. (брой) 1 
3.1.08. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2013 г. (брой) 0 
3.1.09. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2014 г. (брой) 0 
 

3.2.07. Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2012 г. (брой) 1 
3.2.08. Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2013 г. (брой) 0 
3.2.09 Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2014 г. (брой) 0 

4. Аборти по данни на болниците и РЦЗ, др /моля, отбележете източника/ 
4.07. Регистрирани аборти за 2012 г. (брой) 0 
4.08. Регистрирани аборти за 2013 г. (брой) 0 
4.09. Регистрирани аборти за 2014 г. (брой) 0 

5. Изоставени новородени в родилен дом /по данни на ОЗД и ГРАО/ 
5.07. Изоставени новородени за 2012 г. (брой) 1 
5.08. Изоставени новородени за 2013 г. (брой) 0 
5.09. Изоставени новородени за 2014 г. (брой) 0 

6. Брой деца по възрастови групи към 31.12.2014 г. (в регистрите на служба ГРАО) 
6. Общ брой деца 961 
6.1. Деца от 0 до 7 г. включително 465 
6.2. Деца от 8 до 14 г. включително 314 
6.3. Деца от 15 до 18 г. включително 182 

7. Брой деца, посещаващи детски и учебни заведения към декември 2014 г. (в документацията на 

отдел ”Образование” на общинската администрация) 
7.1. Деца в детски градини /без предучилищни форми/  69 
7.2. Деца в предучилищни форми на образование/детска градина, училище/  71 
7.3. Деца в общински и държавни училища /общ брой/ 565 
7.4. Деца в общински и държавни училища / 1- 4 клас/ 203 
7.5. Деца в общински и държавни училища / 5- 8 клас/ 203 
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7.6. Деца в общински и държавни училища /9-12 клас/ 147 

Данни за децата в риск 

9. Брой деца, които са настанени в специализирани институции (СИ), заведения от интернатен тип 

и образователни институции през съответната година, по вид на заведението
1 (в документацията на 

ОЗД, МКБППМН, РИО на МОМН) 
9.1.07. Деца, настанени в СПИ, към 31.12.2011г.  0 
9.1.08. Деца, настанени в СПИ през 2012 г. 0 
9.1.09. Деца, настанени в СПИ през 2013 г. 0 
9.1.10. Деца, настанени в СПИ през 2014 г. 0 
 

9.2.07. Деца, настанени в ПУ, към 31.12.2011г. 0 
9.2.08. Деца, настанени в ПУ  през 2012г. 0 
9.2.09. Деца, настанени в ПУ през 2013г. 0 
9.2.10. Деца, настанени в ПУ  през 2014г. 0 
0 

9.3.07. Деца, настанени в ПУ с интернат, към 31.12.2011г. 0 
9.3.08. Деца, настанени в ПУ с интернат през 2012г. 0 
9.3.09. Деца, настанени в ПУ с интернат през 2013г. 0 
9.3.10. Деца, настанени в ПУ с интернат през 2014г. 0 
 

9.4.07. Деца, настанени в ДДЛРГ, към 31.12.2011 г. 0 
9.4.08. Деца, настанени в ДДЛРГ през 2012г. 0 
9.4.09. Деца, настанени в ДДЛРГ през 2013г. 0 
9.4.10. Деца, настанени в ДДЛРГ през 2014г. 0 
 

9.5.07. Деца, настанени в ДМСГД, към 31.12.2011 г. 3 
9.5.08. Деца, настанени в ДМСГД през 2012 г. 2 
9.5.09. Деца, настанени в ДМСГД през 2013г. 0 
9.5.10. Деца, настанени в ДМСГД през  2014г. 0 
 

9.6.07. Деца, настанени в ДДМУИ, към 31.12.2011 г. 0 
9.6.08. Деца, настанени в ДДМУИ през 2012 г. 0 
9.6.09. Деца, настанени в ДДМУИ през 2013 г. 0 
9.6.10. Деца, настанени в ДДМУИ през 2014 г. 0 
 

9.7.07. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат, към 31.12.2011 г. 0 
9.7.08. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат през  2012 г. 0 
9.7.09. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат през  2013 г. 0 
9.7.10. Деца, настанени във възпитателно училище-интернат през 2014 г. 0 
 

9.8.07. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук, към 31.12.2011 г. 0 
9.8.08. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук през 2012г. 1 
9.8.09. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук през 2013г. 0 
9.8.10. Деца, настанени в друго заведение, непосочено тук през 2014г. 0 

10. Брой деца, настанени в специализирани институции, по местоположение (административен 

район) на институцията
2 (в документацията на ОЗД) 

10.1.07. Деца, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2011г. 0 
10.1.08. Деца, настанени в СИ в същата община през 2012г. 0 
10.1.09. Деца, настанени в СИ в същата община през 2013г. 0 
10.1.10. Деца, настанени в СИ в същата община през 2014г. 0 
 

10.2.07. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, към 31.12.2011г. 0 
10.2.08. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината  през 2012г. 2 
10.2.09. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината  през 2013г. 1 
10.2.10. Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2014г.  0 
 

10.3.07. Деца, настанени в СИ в друга област, към 31.12. 2011г. 0 

                                                 
1 Деца, за които е издадена заповед или подобен документ за настаняване през съответната година.  
2 Деца, за които е издадена заповед или подобен документ за настаняване през съответната година.  



СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  

ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016 г. – 2020 г./ 
10.3.08. Деца, настанени в СИ в друга област през 2012г. 2 
10.3.09. Деца, настанени в СИ в друга област през 2013 г. 1 
10.3.10. Деца, настанени в СИ в друга област през 2014 г. 0 

11. Брой деца в риск - в документацията на ДСП, ОЗД, МКБППМН; отдел ”Образование”, РИОКОЗ, 

РИО на МОМН, ГРАО, Областни съвети по наркотични вещества, РПУ и др. 
11.1.07. Деца, отпаднали от училище през учебната 2009–2010 година. 0 
11.1.08. Деца, отпаднали от училище през учебната 2011–2012 година. 0 
11.1.09. Деца, отпаднали от училище през първи срок на учeбната 2013–2014 г. 2 
 

11.2.07. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2012 г. 0 
11.2.08. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2013г. 0 
11.2.09. Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2014г. 0 
 

11.3.1.07. Общ брой деца, настанени при близки и роднини, 2011 г. с натрупване от 

предходни години
3 

3 

11.3.1.08. Общ брой деца, настанени при близки и роднини, 2012 г. с натрупване от 

предходни години 
3 

11.3.1.09. Общ брой деца, настанени при близки и роднини, 2013 г. с натрупване от 

предходни години 
4 

11.3.1.10. Общ брой деца, настанени при близки и роднини, 2014 г. с натрупване от 

предходни години
  

8 

 

11.3.2.07. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2011 г.
4 0 

11.3.2.08. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2012 г. 0 
11.3.2.09. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2013 г. 1 
11.3.2.10. Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2014 г.

 5 4 
 

11.4.1.07. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2011 г. 1 
11.4.1.08. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2012 г. 1 
11.4.1.09. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2013 г. 0 
11.4.1.10. Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2014 г. 0 
 

11.4.2.07. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2011 г.
6 1 

11.4.2.08. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2012 г. 0 
11.4.2.09. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2013 г. 0 
11.4.2.10. Брой деца, настанени в приемни семейства през 2014 г. 0 
 

11.5.07. Осиновени деца, 2011 г. 0 
11.5.08. Осиновени деца, 2012 г. 1 
11.5.09. Осиновени деца, 2013 г. 1 
11.5.10. Осиновени деца, 2014 г. 0 
 

11.6.07. Деца, получили полицейска закрила, 2011 г. 5 
11.6.08. Деца, получили полицейска закрила, 2012 г. 1 
11.6.09. Деца, получили полицейска закрила, 2013 г. 0 
11.6.10. Деца, получили полицейска закрила, 2014 г. 7 
 

11.7.07. Деца, жертва на насилие, 2011 г. 4 
11.7.08. Деца, жертва на насилие, 2012 г. 2 
11.7.09. Деца, жертва на насилие, 2013 г. 2 
11.7.10. Деца, жертва на насилие, 2014 г. 3 
 

11.8.07. Деца, жертва на трафик, 2011 г. 0 
11.8.08. Деца, жертва на трафик, 2012 г. 0 

                                                 
3 Общ брой деца, настанени през съответната година при близки и роднини (вкл.кумулативно с 
предишни години). 
4 Деца, за които са издадени заповеди за настаняване през съответната година. 
5 Включете данните към момента на проучването и отбележете месеца. 
6 Същата бележка като децата, настанени при близки и роднини. 
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11.8.09. Деца, жертва на трафик, 2013 г. 0 
11.8.10. Деца, жертва на трафик, 2014 г. 0 

Деца в риск – данни към 31.12.2014 г.: 
11.9. Деца с физически увреждания 12 
11.11. Деца с множествени увреждания 2 
11.12. Деца с умствена изостаналост 2 
11.13. Деца с психични заболявания / разстройства 0 
 

11.14. Деца, живеещи на улицата 0 
11.15. Деца, проституиращи 0 
11.16. Деца, извършили кражби 1 
11.17. Деца, извършили насилие 1 
 

11.18. Деца на самотни родители, (които получават семейни помощи по чл. 7) 54 
11.19. Деца в многодетни семейства 29 
11.20. Деца със зависимости 0 

Данни за пълнолетното население (от документи на ДБТ, ДСП и др .): 

12. Брой пълнолетни лица под линията на бедност – да се включат лица и семейства с достъп до 

целева помощ - отопление: 
12.07. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2009-2010 г. 268 
12.08. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2011-2012 г. 310 
12.09. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2013-2014 г. 364 

13. Брой безработни лица: / по данни на ДБТ/ 
13.07. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г. 534 
13.08. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г. 498 
13.09. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г. 650 
13.10. Регистрирани безработни лица, към април 2014 г. 691 

14. Профили на безработните лица към 31.12.2014 г. – рискови групи безработни / по данни на ДБТ/ 
14.01. Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование 141 
14.02. Брой безработни лица с намалена работоспособност  13 
14.03. Брой безработни младежи от 18 до 29 години 78 
14.04. Брой безработни лица на възраст над 55 години 210 
14.05. Брой безработни лица с регистрация над 1 година  312 

15. Брой пенсионери към 31.12.2014 г. / по данни на НОИ/: 
15.01. Пенсионери (общо) 2122 
15.02. Пенсионери с пенсии за стаж и възраст 1773 
15.03. Пенсионери с пенсии за инвалидност 251 
15.04. Пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст 188 
15.05. Пенсионери със социални пенсии 5 

16.  Пълнолетни лица с увреждания към 31.12.2014 г. / по данни на ТЕЛК, РДСП, сектори ХУСУ/ 
16.1.09. Лица с физически увреждания 226 
16.1.2. От тях, лица със сензорни увреждания 56 
16.2. Лица с множествени увреждания 244 
16.3. Лица с умствена изостаналост 20 
16.4. Лица с психични заболявания 14 

17. Брой лица с увреждания, настанени в специализирани институции 
/ по данни на настанителни заповеди в ХУСУ/  
17.1.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2011 г. 1 
17.1.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община през 2012 г. 0 
17.1.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община  през 2013 г. 0 
17.1.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община  през 2014 г. 0 
 

17.2.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, към    
31.12.2011г. 

0 

17.2.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината  през 2012г. 0 
17.2.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината  през 2013г. 0 
17.2.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2014г. 0 
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17.3.07. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, към 31.12. 2011 г. 0 
17.3.08. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2012 г. 0 
17.3.09. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2013 г. 0 
17.3.10. Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2014 г. 0 
 

17.4.09. Лица с увреждания, чакащи за настаняване в СИ, 2013 г. 0 
17.4.10. Лица с увреждания, чакащи за настаняване в СИ, април 2014 г. 0 

18. Брой лица с увреждания, ползващи социални услуги /по данни на настанителни заповеди в 

ХУСУ/ 
18.07.  Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2011 г. 0 
18.08. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2012 г. 0 
18.09. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2013 г. 0 
18.10. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2014 г. 0 

19. Брой лица с психични заболявания, настанени в специализирани институции 
/по данни на настанителни заповеди в ХУСУ/  
19.1.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община, към      

31.12. 2011г. 
0 

19.1.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община  през 2012 г. 0 
19.1.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община  през 2013 г. 0 
19.1.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата община през 2014 г. 0 
 

19.2.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън 

общината, към 31.12.2011 г. 
0 

19.2.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън 

общината през 2012 г. 
0 

19.2.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън 

общината през 2013 г. 
0 

19.2.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в същата област, извън 

общината през 2014 г. 
0 

 

19.3.07. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област, към             
31.12. 2011 г. 

0 

19.3.08. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през  2012 0 
19.3.09. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през 2013 0 
19.3.10. Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през 2014 0 
 

19.4.09. Лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ, 2013 1 
19.4.08. Лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ, към април 2014 г. 1 

20. Брой лица с психични заболявания, ползващи социални услуги /по данни на съдебни власти, 

РПУ и ДСП/ 
20.07. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2011 г. 2 
20.08. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги  през  2012 г. 2 
20.09. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги  през 2013 г. 2 
20.10. Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги  през 2014 г. 2 

21. Брой лица и /или семейства в неравностойно положение (към 31.12.2014  г.) 
/ по данни на ДСП, кметски наместници, клубове на пенсионера и др./ 
21.1. Лица, получаващи месечни социални помощи 60 
21.2. Сам родител, отглеждащ дете/ деца 10 
21.3. Многодетни семейства 5 
21.4. Лица в остра жилищна нужда (картотекирани) 3 
21.5. Лица в остра жилищна нужда (некартотекирани) 0 
21.6. Самотно живеещи стари хора 632 
21.7. Възрастни хора, обект на социално подпомагане – над 65 г. 7 
21.7. Възрастни хора, обект на социално подпомагане  – над 65 г. 7 

22.  Стари хора, настанени в специализирани институции (СИ) 
22.1.07. Стари хора, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2011 г. 22 
22.1.08. Стари хора, настанени в СИ в същата община през 2012 г. 9 
22.1.09. Стари хора, настанени в СИ в същата община през  2013 г. 11 
22.1.10. Стари хора, настанени в СИ в същата община през 2014 г. 5 
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22.2.07. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината, към         

31.12.2011 г. 
0 

22.2.08. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината  през 2012 г. 5 
22.2.09. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината  през 2013 г. 0 
22.2.10. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2014 г. 3 
 

22.3.09. Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, 2013 г. 1 
22.3.10. Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, към април 2014 г. 1 

23. Брой стари хора, ползващи социални услуги 
23.07. Стари хора, ползващи социални услуги, 2011 г. 105 
23.08. Стари хора, ползващи социални услуги, 2012 г. 100 
23.09. Стари хора, ползващи социални услуги, 2013 г. 108 
23.10. Стари хора, ползващи социални услуги, 2014 г. 97 

24. Образователна степен /за хора на възраст над 20 години/  по данни на НСИ към декември 2014 год. 
Брой хора с по-ниско от основно образование  1119 
Брой хора със завършено основно образование  1875 
Брой хора със завършено средно образование  2473 
Брой хора с по-високо от средно образование 637 

 

Събрали информацията (имена, фамилия; месторабота, длъжност): 
1. Виолета Недялкова – зам.-кмет на община Ивайловград 
2. Веселин Георгиев – мл. екперт в дирекция „Проекти и социални дейности”  
3. Елена Стефанова – директор на дирекция „Социално подпомагане”  

Дата на започване: 07.05.2015 г.     Дата на приключване: 23.06.2015 г. 

Бележки, свързани с процеса на работа (проблеми, затруднения), както и недостатъци и липси  в данните 

и събраната информация: 
…………………………………………………………………………………………………. 
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1.1.2 Приложение В2: Данни за профила на общината 
община Ивайловград     област Хасково 

1. Общи данни
7 за общината 

Община Ивайловград 
Област: Хасково 

Данните са от  2013 година
8 Данните са от  месец 

декември 2014 година 
Население – общ брой 8442 8216 

Мъже/жени 4110/4332 4140/4076 

Етнически състав на населението 
По официални данни/преброяване на 

населението 2001год/ 

Българско-90% 

Турско-12,4% 

Ромско-2,1% 

Не са се самоопределили-
5,9% 

Българско-90% 

Турско-12,4% 

Ромско-2,1% 

Не са се самоопределили-
5,9% 

Етнически състав на население 
Предполагаем брой  или %  
/данни на НПО, неформални лидери и 

др./ 

- - 

Ниво на безработица 24,45% 26% 
 
2. Населени места: общински център, кметства и прилежащи селища  
(източник: кметски наместници, клубове на пенсионера, читалища, училище, социални работници , 
здравни медиатори и пр.)  

Име Разсто- 
яние до 

общин-
ския 

център 

Населе

ние 
(брой) 

Общ 

брой 

деца 

Брой 

учени-
ци 

Брой 

деца с 

увреж-
дания  

Брой 

възрастни 

хора с 

увреж-
дания  

Брой 

самотно 
живеещи 

стари 

хора 

Кмет 

/кметски 

наместник 
 

ИЗТОЧНИК 
Общински 

център 
        

Град 

Ивайловград 
0 4111 900 369 0 150 312 Кмет 

         
Село 
Белополци 

41 428 72 56 4 10 25 Кмет на 

кметство 
         
Село 

Белополяне 
12 120 14 9 0 6 17 Кметски 

наместник 
         
Село Брусино 23 39 0 0 0 0 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Бубино 37 6 0 0 0 1 1 Кметски 

наместник 
         
Село Бели дол  0 0 0 0 0 0 Кметски 

наместник 
         
Село Ботурче 39 11 0 0 0 0 1 Кмет на 

кметство 
         
Село Бял 

градец 
34 94 0 0 0 1 1 Кмет на 

кметство 
         

                                                 
7 Посочваме източника, в случай че данните не са взети от статистиката, а от други източници  
8 Посочва се годината / периода, за който се отнасят данните  
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Име Разсто- 

яние до 

общин-
ския 

център 

Населе

ние 
(брой) 

Общ 

брой 

деца 

Брой 

учени-
ци 

Брой 

деца с 

увреж-
дания  

Брой 

възрастни 

хора с 

увреж-
дания  

Брой 

самотно 
живеещи 

стари 

хора 

Кмет 

/кметски 

наместник 
 

ИЗТОЧНИК 
Село Ветрушка 40 9 0 0 0 0 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Вис 40 55 0 2 0 1 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Глумово 27 54 0 0 0 0 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Гнездаре 40 0 0 0 0 0 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Горно 

луково 
27 2 0 0 0 1 2 Кметски 

наместник 
         
Село 
Горноселци 

24 5 0 0 0 0 5 Кметски 

наместник 
         
Село Горско  1 0 0 0 0 1 Кмет на 

кметство 
         
Село Гугутка 33 132 7 5 0 3 5 Кмет на 

кметство 
         
Село Долно 

луково 
25 73 2 2 0 9 11 Кметски 

наместник 
         
Село 

Долноселци 
28 4 0 0 0 0 2 Кметски 

наместник 
         
Село 

Драбишна 
5 71 6 5 0 7 5 Кметски 

наместник 
         
Село Железари 30 27 0 0 0 1 4 Кметски 

наместник 
         
Село Железино 23 219 36 27 0 8 14 Кмет на 

кметство 
         
Село Казак 39 56 1 1 0 3 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Камилски 

дол 
25 48 0 0 0 2 42 Кметски 

наместник 
         
Село 

Карловско 
25 16 0 0 0 0 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Кобилино 17 70 10 8 0 4 7 Кметски 

наместник 
         
Село Кондово 27 99 4 4 0 4 10 Кметски 

наместник 
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Име Разсто- 

яние до 

общин-
ския 

център 

Населе

ние 
(брой) 

Общ 

брой 

деца 

Брой 

учени-
ци 

Брой 

деца с 

увреж-
дания  

Брой 

възрастни 

хора с 

увреж-
дания  

Брой 

самотно 
живеещи 

стари 

хора 

Кмет 

/кметски 

наместник 
 

ИЗТОЧНИК 
Село Конници 44 115 25 12 3 4 2 Кметски 

наместник 
         
Село 

Костилково 
28 2 0 0 0 0 0 Кметски 

наместник 
         
Село Ламбух 13 12 0 0 0 0 2 Кметски 

наместник 
         
Село Ленско 30 22 1 1 0 2 2 Кмет на 

кметство 
         
Село 

Мандрица 
19 36 0 0 0 0 7 Кметски 

наместник 
         
Село Меден 

бук 
30 55 7 3 0 6 3 Кметски 

наместник 
         
Село Нова 

ливада 
20 17 2 2 0 1 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Одринци 11 2 0 0 0 0 1 Кметски 

наместник 
         
Село Орешино 10 32 1 0 0 5 12 Кмет на 

кметство 
         
Село Пашкул 39 4 0 0 0 0 0 Кметски 

наместник 
         
Село Плевун 23 85 2 2 0 6 20 Кметски 

наместник 
         
Село Планинец 23 181 7 4 0 2 5 Кмет на 

кметство 
         
Село Покрован 9 90 0 0 0 11 22 Кметски 

наместник 
         
Село Попско 34 56 6 5 0 4 6 Кметски 

наместник 
         
Село Пъстроок 25 16 0 0 0 0 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Розино 41 106 0 0 7 1 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Сборино  78 0 0 0 0 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Свирачи 6 316 31 34 1 24 25 Кмет на 

кметство 
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Име Разсто- 

яние до 

общин-
ския 

център 

Населе

ние 
(брой) 

Общ 

брой 

деца 

Брой 

учени-
ци 

Брой 

деца с 

увреж-
дания  

Брой 

възрастни 

хора с 

увреж-
дания  

Брой 

самотно 
живеещи 

стари 

хора 

Кмет 

/кметски 

наместник 
 

ИЗТОЧНИК 
Село Сив 

кладенец 
15 1 0 0 0 0 1 Кметски 

наместник 
         
Село Славеево 4 256 27 10 0 11 10 Кметски 

наместник 
         
Село 

Соколенци 
27 63 0 0 0 0 0 Кмет на 

кметство 
         
Село Хухла 9 21 0 0 0 2 7 Кметски 

наместник 
         
Село Черни 

рид 
16 95 13 3 0 1 1 Кметски 

наместник 
         
Село 

Черничино 
38 15 0 0 0 0 8 Кметски 

наместник 
         
Село Чучулига 30 26 0 0 0 1 1 Кмет на 

кметство 
         
 
3. Социални услуги. Налични социални услуги на територията на общината. Моля, включете 

също социалните услуги, разкрити по проекти, и тези, които са в процес на изграждане към момента на 

проучването 
Социална услуга, 

местоположение 
Характер и вид - 
услуга в общност-

та резидентен, 

мобилен тип, др. 

Капацитет: 
брой места / заетост 

(реален брой 

потребители) 

Директор (име), 
 

брой персонал 

Бележки, коментар 

ДСХ Специализирана 

институция 
20 София Божинова  

ДЦДУ Услуга в общността 22 Красимира Иванова  
ДСП Услуга в общността 120 Таня Митрева  
2014BG05M9OP001-
2.2015.001-C0001 
„Нови възможности 

за грижа” – ОП РЧР 

2014 - 2020 

 63 – ползватели на 

услугата 
ОбА - Ивайловград  

 
4. Образование  (Данни за учебната 2013 – 2014 г.) 
Общ брой ученици (с разбивка по класове/възрастови групи): 565 ученици 
1 клас – 60 ученици 
2 клас – 50 ученици 
3 клас – 39 ученици 
4 клас – 54 ученици 
5 клас – 45 ученици 
6 клас – 57 ученици 
7 клас – 54 ученици 
8 клас – 47 ученици 
9 клас – 40 ученици 
10 клас – 29 ученици 
11 клас – 42 ученици 
12 клас – 36 ученици 
Брой училища/брой ученици: 4 училища/565 ученици 
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Брой детски градини/брой обхванати деца: 2 детски градини/155 деца 
Списък на училища и детски градини в община Ивайловград 
№ Име на училището  Местополо-

жение 
Вид брой ученици / 

брой паралелки 
(по класове) 

Интеграционни мерки и проекти 

(като ресурсни учители, 
училищни медиатори, помощник 

на учителя, други) 
 Училища     
 СОУ „Христо Ботев” Ивайловград Общинско 369 ученици, 19 

паралелки 
1 клас – 35 
ученици 
2 клас – 30 
ученици 
3 клас – 25 
ученици 
4 клас – 20 
ученици 
5 клас – 23 
ученици 
6 клас – 32 
ученици 
7 клас – 30 
ученици 
8 клас – 27 
ученици 
9 клас – 40 
ученици 
10 клас – 29 
ученици 
11 клас – 42 
ученици 
12 клас – 36 
ученици 

Един ресурсен учител, който 

работи по график, утвърден от 

Ресурсeн център за подпомагане 

на интегрираното обучение и 

възпитание на деца и ученици 

със СОП – Хасково. 

      
 ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” 
Село 

Свирачи 
Общинско 37 ученици 

1 клас – 7 ученици 
2 клас – 6 ученици 
3 клас – 4 ученици 
4 клас – 7 ученици 
5 клас – 2 ученици 
6 клас – 4 ученици 
7 клас – 5 ученици 
8 клас – 2 ученици 

- 

      
 ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” 
Село 

Железино 
Общинско 63 ученици, 4 

слети паралелки 
1 клас – 4 ученици 
2 клас – 8 ученици 
3 клас – 3 ученици 
4 клас – 13 
ученици 
5 клас – 8 ученици 
6 клас – 11 
ученици 
7 клас – 7 ученици 
8 клас – 8 ученици 

Няма ресурсен учител за 

подпомагане на интегрираното 

обучение и възпитание на деца и 

ученици. 

      
 ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” 
Село 

Белополци 
Общообра

зователно, 

основно (І-

Брой ученици 96 
ПГ – 11 
1 клас – 14 

Ресурсен учител 
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VІІІ клас), 

общинско 
2 и 3 клас – 13 
4 клас – 14 
5 клас – 12 
6 и 8 клас – 20 
7 клас - 12 

      
 Детски градини      
 ОДЗ Ивайловград Ивайловград Общинска І група – 22 

ІІ група – 19 
ПГ/5 г./ -19 
ПГ /6 г./- 26 
Сборна 

предучилищна – 
кв. Лъджа - 14 

Проект за предоставяне на 

средства за подпомагане 

физическото възпитание и спорта 

на децата от ОДЗ „Ивайловград” 

      
 ЦДГ Железино Село 

Железино с 

филиал в 

село 

Белополци 

Общинска  17 деца / група в 

село Железино 
23 деца / група в 

село Белополци 

не 

      
 Детски ясли     
 ОДЗ Ивайловград Ивайловград Общинска Една група - 15  
      
 ЦДГ Железино Село 

Железино с 

филиал в 

село 

Белополци 

не не не 

      
Коментари: ..... 
 
5. Здравеопазване (данни към април 2014 г.) 
Болници и здравни заведения на територията на общината  – няма. 
Лични лекари – 2 лекаря, брой разкрити лекарски практики – 5, от които 2 заети и 3 незаети, дентална 

медицина – 3 стоматологични кабинета, вкл. разпределение по населени места  
Здравно осигуряване – процент неосигурени лица (уточнете месец/година, към който се отнасят данните  
Здравни медиатори – общ брой, разпределение по населени места, от колко време работят – няма. 
 
6. Жилищна среда и инфраструктура 
 

В общината няма недостиг на жилища, населението на общината обитава предимно 
собствени жилища. Същевременно голям брой жилища в селата са необитаеми и свободни, 
намират се в райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали и са неблагоустроени, 

изоставени и полусъборени.  

В град Ивайловград няма обособени жилищни квартали на уязвими малцинствени 
групи. Град Ивайловград архитектурно се е обособил в два квартала “Старата Част” в която се 
намират всички държавни и общински административни сгради, Читалище, Киносалон, и 
училище, а жилищното застрояване е предимно с еднофамилни къщи. Новата част на града е 
застроена след 40-те години на миналия век предимно с панелни блокове и еднофамилни и 
двуфамилни къщи. Населението е съсредоточено в новата част на града. В нея се намират над 
80% от младите семейства. Целият град е водоснабден и електрифициран. Уличната мрежа в 
старата част на града е предимно павирана  и в задоволително състояние. Новата част на града е 
изцяло асфалтирана в добро състояние. В картотеката на община Ивайловград за включване на 
желаещи за осигуряване на жилище са регистрирани общо 6 семейства с малки деца, от които 
едно е многодетно семейство. 

Общинският жилищен фонд е разпределен в 4 групи, както следва :  
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► Жилища за отдаване под наем; 

► Резервни жилища ; 

►Жилища за продажби; 

►Ведомствени жилища.  

Ежегодно се приема списък на жилищата по групи и тяхното разпределение, съгласно 

моментно състояние, предстоящо действие и утвърдения списък на картотекираните лица.  

 
7. Списък на институциите, базирани в общината 
7.1. Държавни институции: Районен съд Ивайловград; Районна прокуратура Ивайловград; РПУ 

Ивайловград; Дирекция „Социално подпомагане”; РСПБЗНС Ивайловград. 
7.2. НПО (име, местоположение, основни дейности): НЧ „Пробуда-1914” 
7.3. Комисии, съвети: няма 
 

 

1.1.3 Приложение В3: Карта за персонала в общинска администрация 
1. Община Ивайловград 

2. Численост на персонала  

Общинска администрация 
Длъжности / година 

Към 31.12.2012 Към 31.12.2013 2014, месец април 

Брой щатни длъжности  92 101 102 
Общ брой заети длъжности 88 100 99 
 От тях – на пълно работно време 88 100 99 

 От тях – на непълно работно време 0 0 1 
Брой вакантни длъжности, посочете 

какви 
4 – кметски 

наместник; 2 – 
гл. инспектор; 

мед. сестра 

1 – изпълнител 3 – кметски 

наместник; 

изпълнител; 

началник отдел. 

3. Щатно разписание СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, 2014, месец април - моля, попълнете отделен 

ред за всеки човек, който отговаря за социални дейности 
Наимено-
вание на 

Дирекция и 

отдел в 
общ.адм. 

Длъжност 
 
 

Заета / 
да/ 

Незаета 
/От кога/ 

Пълно / 
Непълно 
работно 

време 
(уточнете

) 

Степен на 

образование / 

Получена 

специалност 

Години 

стаж в по 

спе-
циалностт

а 

Години 

(месеци) 

стаж на тази 

длъж-ност 

Преминати 

квалификационни 
курсове, Обучения 

(модули, 
продължителност) 

Дирекция 

„Проекти и 

социални 

дейности” 

Директор 

дирекция 
Да Пълно 

работно 

време 

Магистър/упр

авление на 

териториални 

системи 

0 2 г. 10 м. семинари 

 Старши 

експерт 
Да Пълно 

работно 

време 

Магистър/ 

управление 

на общини 

0 12 г. 5 м. семинари 

 Младши 

експерт 
Да Пълно 

работно 

време 

Бакалавър/ист

ория 
0 2 г. 5 м. семинари 

        
Извънщатни длъжности      
 Управител 

на домашен 

социален 

патронаж 

да Пълно 

работно 

време 

Бакалавър/со

циални 

дейности 

10 г. 10 г. семинари 

 Директор 

на Дневен 

център за 

деца с 

Да Пълно 

работно 

време 

Магистър/пед

агогика 
27 г. 3 г. 7 м. семинари 
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Наимено-
вание на 

Дирекция и 

отдел в 

общ.адм. 

Длъжност 
 
 

Заета / 
да/ 

Незаета 
/От кога/ 

Пълно / 
Непълно 
работно 

време 

(уточнете
) 

Степен на 

образование / 

Получена 

специалност 

Години 

стаж в по 

спе-
циалностт

а 

Години 

(месеци) 

стаж на тази 

длъж-ност 

Преминати 

квалификационни 
курсове, Обучения 

(модули, 

продължителност) 

увреждания 
 Директор 

на Дом за 

стари хора 

Да Пълно 

работно 

време 

Магистър/пре

дучилищна 

педагогика 

4 г. 1 г. 4 м. - 

        
4. Посочете основните дейности, които се извършват (пример: социално подпомагане, 

планиране, разкриване, управление на социална услуга, работа по случай, изготвяне на проекти за  

финансиране на соц.услуги и  други) 
............................................................................................................................................................ 

5. Получават ли служителите методическа помощ – какъв вид (супервизия, консултации и др.), 

от кого, колко често 
........................................................................................................................................................ 

6. Има ли система за повишаване квалификацията: курсове за следдипломна квалификация, 

участие в обучителни програми, други 

........................................ ...................................................................................... 

7. Извършва ли се периодична оценка – атестация  на изпълнението на задачите от 

служителите  ( от кого, колко 
често)................................................................................................................................................. 

дата:           Изготвил картата: Петя Георгиева 

 

1.1.4 Приложение В5: Карта – описание на социална услуга 
1. Име на услугата - Домашен социален патронаж. 

2.    Адресна информация 

 Адрес на услугата Адрес на офиса на доставчика (ако е различен 

от адреса на услугата) 
Адрес Гр.Ивайловград ул.”Оборище”15  
Телефон 0887532565  
Факс   
Ел. поща dsp_ivaylovgrad@abv.bg  
Web-site   
Директор Таня Митрева  

3. Вид услуга (услуга в общността/специализирана институция/резидентен тип)  -.Услуга в 

общността 

4. Доставчик на услугата  Община Ивайловград-Домашен социален патронаж. 

5. Местоположение на услугата:  

област Хасково 
община Ивайловград 
населено място Ивайловград 
 
5.1. Описание на местоположението на услугата в населеното място – къде в населеното място е 

разположена услугата (център, краен квартал, извън селището), отдалеченост от центъра на 

селището, описание на района  

Домашен социален патронаж се помещава в приземния етаж на сградата на  бившата Общинска болница. 

5.2. Отдалеченост на населеното място, в което е разположена услугата 

до областния център /km 120 км 
до общинския център/km  
до най-близкия град – за намиращите се в 

села 
 

5.3. Вид и честота на транспортните връзки до услугата 
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 Вътре в населеното място: няма такава необходимост. 

 Транспортни връзки с други населени места - до общинския център, до областния център: 

Вид транспорт Брой  Честота  
Автобус 1 Ежедневно 
   

6. Година на разкриване на услугата - 2004 г..  
7. Вид финансиране (държавно делегирана дейност, общински бюджет, по проект, смесено, друго, 

моля пояснете) - Общински бюджет 
8. Ползватели - за кого е предназначена услугата (моля, опишете профила на целевите 

ползватели на услугата)  Услугата е предназначена за самотни възрастни хора, лица с увреждания, 

ветерани от войната, лица с ниски доходи в пенсионна възраст. 
9. Капацитет на услугата 

Година 2012 2013 2014 
 120  120 120 

10. Брой ползватели за година 

Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
Брой         51         61           55        62       56     63 
Общ брой                          112                         117                   119 
Коментари, пояснения: 
........................................................................................... ..................................................... 

10.1. Профил на ползвателите за 2014 г. 

10.1. Възраст Общ брой  Мъже  Жени  
0-3 год.    
4-7 год.    
8-18 год.    
19-30 год.    
31-60 год. 22 12 10 
Над 61 год. 97 44 53 
Общо    
 
 10.2. Етнически произход  Брой и/или процент  
1 Българи 100% 
2 Роми  
3 Турци  
4 Други  
5 Няма данни  
 
11. Брой чакащи ползватели (ако е приложимо за съответната услуга) 
Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
Брой       
Общ брой няма няма няма 
Коментари, пояснения: 
................................................................................................................................................ 

12. От кои населени места са ползвателите на услугата  

Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
от общината (брой)         51         61           55        62       56     63 
от областта (брой)       
от други области в 

страната (брой) 
      

Общ брой                          112                         117                   119 
Коментари, пояснения - Всички ползватели са от общината – град Ивайловград, село Славеево, село 
Драбишна. 

 

Характеристика и съдържание на услугата – моля, конкретизирайте списъка и изтрийте излишното  
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12.1. Цели:Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги,предоставяни в 

общността,насочени към задоволяване на ежедневните битови потребности,неоходими за оцеляването на 

възрастни,самотни и хора с увреждания.Предоставянето на тези услуги има за цел да подпомогне и 

разшири възможността на потребителите за водене на самостоятелен начин на живот,чрез предоставяне 
на грижа и  топла храна. 

12.2. Мисия :Водене на достоен начин на живот на хората в неравностойно положение  и превенция 
на отпадането им от обществения живот. 

12.3. Ценности :Грижа за възрастни и самотни хора в обичайната домашна среда,зачитане на 

правата и достойнството им. 

12.4. Услуги/дейности (Моля, конкретизирайте списъка в съответствие със спецификата на 
услугата) 

- други-     Доставка на храна ежедневно. 

13. Персонал - Състояние към края на всяка посочена година  

Длъжности / година Към 31.12.2012 Към 31.12.2013 Към април 2014 
Брой щатни длъжности  9 10 7 
Общ брой заети длъжности 9 10 7 
От тях – на пълно работно време 9 10 7 
От тях – на непълно работно 

време 
   

Брой вакантни длъжности, 

посочете какви 
не не не 

14.1. Щатно разписание - към април 2014 - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от 

персонала. (Можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо): 

Длъжност 
(моля конкрети-
зирайте списъка, 

съгласно кон-
кретната услуги) 

Заета (да) 
или 

Незаета 

длъжност 

(не, от кога) 

Пълно / 
непълно  
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на 

образование / 

Получена 

специалност 

Години 

стаж в 

по спе-
циалнос

тта 

Години 

(месеци) 

стаж в 

тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност) 
Управител заета пълно 

раб.време 
Висше 31 10  

Счет.-касиер заета пълно 

раб.време 
Ср.специално 23 5  

Домакин заета пълно 

раб.време 
Ср.профес. 37 10  

Готвач заета Пълно 

раб.време 
Средно 11 9  

Раб.кухня-
разносвач 

заета Пълно 

раб.време 
Ср.специално 12 2  

Раб.кухня-
разносвач 

заета Пълно 

раб.време 
Ср.профес. 29 2  

Изпълнител заета Пълно 

раб.време 
Ср.специално 24 1  

       

14.2. Извънщатни длъжности - към април 2014 - моля, попълнете отделен ред за всеки извънщатен 

човек работещ в услугата. (Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо): 

Позиция 
(моля конкрети-
зирайте списъка) 

Заета (да) 
или 

Незаета 

длъжност 

(не, от кога) 

Пълно / 
непълно 
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на 

образование 

/ Получена 

специалност 

Години 

стаж в 

по спе-
циалнос

тта 

Години 

(месеци) 

стаж в 

тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност 
1 На хонорар       
       
2 По ОСПОЗ       
       
3 Програми на АХУ       
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Позиция 

(моля конкрети-
зирайте списъка) 

Заета (да) 
или 

Незаета 

длъжност 

(не, от кога) 

Пълно / 
непълно 
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на 

образование 

/ Получена 

специалност 

Години 

стаж в 

по спе-
циалнос

тта 

Години 

(месеци) 

стаж в 

тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност 
4. Други програми и 

проекти (посочете) 
      

       
5. Други 

непосочени горе 
      

       

14.3. Каква част от персонала живее в населеното място. За персонала, живеещ извън населеното 

място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /   

Всички хора от персонала живеят в населеното място  

14.4. Получава ли персоналът методическа помощ – какъв вид (супервизия, консултации и др.), от 
кого, колко често ............................................................................................................... ...................................... 

14.5. Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна 
квалификация, участие в обучителни програми, други:  семинари 

14.6.Взаимодействие на услугата с други организации, институции, структури  

Работата налага взаимодействие с Дирекция „социално подпомагане”,”Дом за стари хора  

15.1. Образователни институции в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства 
(детски градини и училища, други). 

Вид образователна институция Ако няма - посочете място и разстояние до най-
близките в километри 

  
  

15.2. Образование на децата, отглеждани в специализирани институции – Попълва се само от СИ за 

деца 

o Посещават ли децата масови детски ясли, детска градина в населеното място (моля, заградете верния 

отговор): 
А) Да, посочете брой деца -............................ 
Б) Не 
o В какво училище учат децата (моля, посочете брой деца, клас): 

Име и вид на училището Брой деца, с разбивка по класове 
Масово училище в населеното място   
Помощно училище  
Училище извън населеното място   
Брой осигурени ресурсни учители   
Децата не се обучават  

Коментари, пояснения: ....................................................................................................... ................................... 

 

15.3. Здравни и лечебни заведения в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства. 

Вид здравно заведение Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри 
  
  
Лични лекари Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри 
  
  

 

Материална база –Кухненският блок на Домашен социален патронаж е напълно обновен съгласно 

нормативната уредба на Република България. Има обособени помещения за обработка на плодове и 

зеленчуци, меса, яйца и просторно помещение за приготвяне на храната , оборудвано с нови фурни, 

котлони и готварска печка; складовите помещения за съхранение на продуктите са оборудвани с 

достатъчен брой, хладилници, фризери и стелажи за доброто съхранение на продуктите; две тоалетни и 

баня. 
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16.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване)  

Теренът е собственост на .Община Ивайловград 

 Сградата е собственост на  .Община Ивайловград 

16.2. Обща площ на терена и сградите ......................................................... ..................... 

Брой сгради, брой помещения ................................................................................... .............. 

Двор............................................................................................................................. ............... 

Общо състояние на материалната база  - Добро 

Бюджет: 
Финансови средства за последната бюджетна година (2014): сума или процент 

- от държавния бюджет ............................................................................................... 

- от общинския бюджет - 147000лв 

- от проекти........................................................................................... ......................... 

- друго............................................................................................................................. 

14. Участие на услугата в проекти и програми. 

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате 
повече и различни проекти. 

Моля опишете: Участие на услугата в текущи 

конкурси за финансиране 
Одобрени проекти 

наименование на проекта „Обществена трапезария”  
Продължителност, от... до... 01.10.2014г.- 30.04.2015 г.  
по коя програма се кандидатства   
от кого е финансиран проектът МТСП-Фонд”Социална 

закрила” 
 

кои са партньорите   
какви дейности са планирани /развивани Доставка на топъл обяд  
колко души от персонала са били 

включени 
7 души  

колко души от ползвателите на услугата 

са били включени 
35 души  

резултати   
 
Дата:18.06.2015г.                Изготвил (изготвили) картата:Таня Митрева 
 

 
2. Име на услугата Дневен център за деца с увреждания 

2.    Адресна информация 

 Адрес на услугата Адрес на офиса на доставчика (ако е различен 

от адреса на услугата) 
Адрес Гр.Ивайловград,  

ул.”Шести септември” №1 
 

Телефон 03661/8025  
Факс   
Ел. поща dcdu_ivg@abv.bg  
Web-site   
Директор Красимира Иванова Иванова  

15. Вид услуга (услуга в общността/специализирана институция/резидентен тип )  

Услуга в общността. 
16. Доставчик на услугата  Кмета на Община Ивайловград. 
17. Местоположение на услугата:  

област Хасково 
община Ивайловград 
населено място Ивайловград 
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17.1. Описание на местоположението на услугата в населеното място – къде в населеното 

място е разположена услугата (център, краен квартал, извън селището), отдалеченост от 

центъра на селището, описание на района  .  

Дневният център е разположен на достъпно място в центъра на кв.”Дружба”. 
5.2. Отдалеченост на населеното място, в което е разположена услугата 

до областния център /km 120 
до общинския център/km 1 
до най-близкия град – за намиращите се в 

села 
 

5.3. Вид и честота на транспортните връзки до услугата 

 Вътре в населеното място:........................................................................................ 

 Транспортни връзки с други населени места - до общинския център, до областния център: 

Вид транспорт Брой  Честота  
   
   

 

Година на разкриване на услугата 01.08.2009г. 
18. Вид финансиране (държавно делегирана дейност, общински бюджет, по проект, смесено, друго, 

моля пояснете)  - Държавно делегирана дейност 
 

Ползватели - за кого е предназначена услугата (моля, опишете профила на целевите 

ползватели на услугата) - Деца   с увреждания на възраст от 3г. до  18г. 
 
19. Капацитет на услугата 
Година 2012 2013 2014 
 22 22 22 
20. Брой ползватели за година 

Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
Брой 6 18 8 21 5 18 
Общ брой 24 29 23 
Коментари, пояснения: 
................................................................................................................................................ 

10.2. Профил на ползвателите за 2014 г. 

10.1. Възраст Общ брой  Мъже  Жени  
0-3 год. 1  1 
4-7 год. 2 1 1 
8-18 год. 24 4 20 
19-30 год.    
31-60 год.    
Над 61 год.    
Общо 27 5 22 
 
 10.2. Етнически произход  Брой и/или процент  
1 Българи 3 
2 Роми 12 
3 Турци 12 
4 Други  
5 Няма данни  
 
21. Брой чакащи ползватели (ако е приложимо за съответната услуга) 
Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
Брой       
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Общ брой няма няма няма 
Коментари, пояснения: 
................................................................................................................................................ 
22. От кои населени места са ползвателите на услугата  

Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
от общината (брой) 6 18 8 21 5 18 
от областта (брой)       
от други области в 

страната (брой) 
      

Общ брой    
Коментари, пояснения: 
................................................................................................................................................ 

23. Характеристика и съдържание на услугата – моля, конкретизирайте списъка и изтрийте 

излишното 

23.1. Цели  

Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, свързани 

със задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни 
потребности, организация на свободното време и предоставяне на храна.  
23.2. Мисия  

Повишаване благосъстоянието на децата с увреждания чрез гарантиране спазването на 

правото да води самостоятелен и достоен живот; да участва активно в обществения 
живот; да бъде информирано и да изразява мнение; да има ефективен  достъп до 
качествено образование и професионално ориентиране; право на специална подкрепа  и 

грижи, подпомагащи максималното развитие на заложбите на детето и не на последно 
място- правото на детето с увреждане  да бъде отглеждано  в семейна среда.  
 

23.3. Ценности  

Да работим в най- добрия интерес  на детето, основавайки практиката си на 

съвременните знания за детското развитие и познаване на индивидуалните особености 
на всяко дете. 
 

23.4. Услуги/дейности (Моля, конкретизирайте списъка в съответствие със спецификата на 
услугата) 

- консултиране 
- дневна грижа 
- постоянна грижа 
- рехабилитация 
- терапия 
- ориентиране 
- информиране и обучение 
- групова работа  
- работа на терен 
- помощ в домакинството 
- образование/обучение 
- други ............................................................... ........................................................... 

24. Персонал - Състояние към края на всяка посочена година  

Длъжности / година Към 31.12.2012 Към 31.12.2013 Към април 2014 
Брой щатни длъжности  9 9 9 
Общ брой заети длъжности 9 9 9 
От тях – на пълно работно време 9 9 9 
От тях – на непълно работно 

време 
- - - 

Брой вакантни длъжности, 

посочете какви 
- - - 
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14.1. Щатно разписание - към април 2014 - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от 

персонала. (Можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо): 

Длъжност 
(моля конкрети-
зирайте списъка, 

съгласно кон-
кретната услуги) 

Заета 

(да) 
или 
Незае

та 

длъж

ност 

(не, 

от 

кога) 

Пълно / 
непълно  
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на образование / 

Получена специалност 
Години 

стаж в 

по спе-
циалнос

тта 

Години 

(месец

и) стаж 

в тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност) 

Директор Да Пълно  Магистър- Педагогика 
Магистър-Детско-
юношеска психология 

28г. 8м. 2г. 1м. ДА 

Психолог Да Пълно Магистър - Психология 

на социалните дейности 
8г. 7м. 4г. 7м. ДА 

Специален 

педагог 
Да Пълно Бакалвър -  Специална 

педагогикА 
1г.  1г. ДА 

Соц. работник Да Пълно Бакалвър– Социални 

дейности 
5г. 4м. 5г. 4м. ДА 

Рехабилитатор  Да Пълно Полувисше- Рехабилита 
ция 

2г. 4м. 2г. 1м. ДА 

Мед.сестра 
 

Да Пълно Полувисше- Акушерка 35г. 7м.  5г. 8м. ДА 

Касиер-
счетоводител 

Да Пълно Техник- икономист 10г. 10м. 3г. ДА 

Шофьор-
домакин 

Да Пълно Средно обр. 4г. 11м. 4г. 11м. ДА 

Хигиенист да Пълно Средно обр. 5г. 8м. 5г. 8м. ДА 
 
 

14.2. Извънщатни длъжности - към април 2014 - моля, попълнете отделен ред за всеки извънщатен 
човек работещ в услугата. (Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо): 

Позиция 
(моля конкрети-
зирайте списъка) 

Заета (да) 
или 
Незаета 

длъжност 

(не, от кога) 

Пълно / 
непълно 
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на 

образование 

/ Получена 

специалност 

Години 

стаж в 

по спе-
циалнос

тта 

Години 

(месеци) 

стаж в 

тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност 
1 На хонорар Да       

Логопед  Да  Непълно  магистър   да 

2 По ОСПОЗ       
       
3 Програми на АХУ       
       
4. Други програми и 

проекти (посочете) 
      

       
5. Други 

непосочени горе 
      

       

14.3. Каква част от персонала живее в населеното място. За персонала, живеещ извън населеното 

място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /   

В населеното място- 8д. 

Извън населеното място- 1- с. Славеево- 4км. 
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14.4. Получава ли персоналът методическа помощ – какъв вид (супервизия, консултации и др.), от 

кого, колко често .  Индивидуална и групова супервизия веднъж годишно. 
 
14.5. Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна 

квалификация, участие в обучителни програми, други    ДА 

14.6.Взаимодействие на услугата с други организации, институции, структури: 

Община Ивайловград 
Дирекция”Социално подпомагане”- гр. Ивайловград 
Домашен социален патронаж – гр.Ивайловград 
ОДЗ – гр.Ивайловград 
СОУ “Хр.Ботев”- гр. Ивайловград 
ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”- с. Железино 
ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. Белополци 
 

 

15.1. Образователни институции в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства 
(детски градини и училища, други). 

Вид образователна институция Ако няма - посочете място и разстояние до най-
близките в километри 

СОУ “Хр.Ботев”- гр. Ивайловград   

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”- с. 
Железино 

 

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. 
Белополци 

 

 

15.2. Образование на децата, отглеждани в специализирани институции – Попълва се само от СИ за 

деца 

o Посещават ли децата масови детски ясли, детска градина в населеното място (моля, заградете верния 

отговор): 
А) Да, посочете брой деца -............................ 
Б) Не 
o В какво училище учат децата (моля, посочете брой деца, клас): 

Име и вид на училището Брой деца, с разбивка по класове 
Масово училище в населеното място  
Помощно училище  
Училище извън населеното място   
Брой осигурени ресурсни учители   
Децата не се обучават  

Коментари, пояснения: .......................................................................................................................................... 

 

15.3. Здравни и лечебни заведения в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства. 

Вид здравно заведение Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри 
Няма  Гр. Любимец – 60км. 
  
Лични лекари Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри 

Д-р Александрова  

Д-р Славилова  

Д-р Мустафов  

Д-р Исмаилова  
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Д-р Бонев  

Д-р Попов  

 

Материална база .................................................................... ................................. 

16.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване)  

Теренът е собственост на Община Ивайловград. 
Сградата е собственост на Община Ивайловград. 
16.2. Обща площ на терена и сградите     460 кв.м 

Брой сгради- 1 

Етажност- 2, 

1-ви етаж- 2 стаи- дневна и спалня, кабинет за рехабилитация, офис-разливна, 

санитарни възли, фоайе и коридор. 

2-ри етаж- 2 стаи- дневна и спалня, 2 кабинета- логопед и психолог, офис-
разливна, санитарни възли, фоайе и коридор.  
Двор............................................................................................................................. ............... 

Общо състояние на материалната база – добро. 
 

25. Бюджет: 
Финансови средства за последната бюджетна година (2014): сума или процент 

- от държавния бюджет   128 810лв. + 6343лв.-преходен остатък от 2013г.  

- от общинския бюджет .................................................................... ........................... 

- от проекти........................................................................................... ......................... 

- друго............................................................................................................................. 

 

26. Участие на услугата в проекти и програми. - НЕ 

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате 
повече и различни проекти. 

Моля опишете: Участие на услугата в текущи 

конкурси за финансиране 
Одобрени проекти 

наименование на проекта   
Продължителност, от... до...   
по коя програма се кандидатства   
от кого е финансиран проектът   
кои са партньорите   
какви дейности са планирани /развивани   
колко души от персонала са били 

включени 
  

колко души от ползвателите на услугата 

са били включени 
  

резултати   
 
 
 
 
Дата: 18.06.2015 г.     Изготвил (изготвили) картата:   
       Красимира Иванова – директор на ДЦДУ 
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3. Име на услугата: Дом за стари хора - Ивайловград 

2.    Адресна информация 

 Адрес на услугата Адрес на офиса на доставчика (ако е различен 

от адреса на услугата) 
Адрес Ивайловград, ул. „Оборище” № 15  
Телефон 03661/ 6055  
Факс 03661/ 6055  
Ел. поща dsh_ivailovgrad@abv.bg  
Web-site   
Директор София Христова Божинова  

27. Вид услуга: специализирана институция 

28. Доставчик на услугата: община Ивайловград 

29. Местоположение на услугата:  

област Хасково 
община Ивайловград 
населено място Ивайловград 

 
5.1. Описание на местоположението на услугата в населеното място – къде в населеното място е 

разположена услугата (център, краен квартал, извън селището), отдалеченост от центъра на 

селището, описание на района  Социалната институция се намира в границите на Ивайловград, който е и 

общински център. Дом за стари хора - Ивайловград е разположен в източния квартал на града в сградата 
на бившата болница и заема целия втори етаж. 

5.2. Отдалеченост на населеното място, в което е разположена услугата 

до областния център /km 110 
до общинския център/km  
до най-близкия град – за намиращите се в 

села 
 

5.3. Вид и честота на транспортните връзки до услугата 

 Вътре в населеното място: Няма изградена такава - Градът е малък, а Домът се намира в 

непосредствена близост до центъра, където са разположени административните сгради на Община, 
Дирекция „Социално подпомагане”, РУ на МВР, банки, поща, аптека, автогара и др. 

 Транспортни връзки с други населени места - до общинския център, до областния център: 

Вид транспорт Брой  Честота  
Автобусна линия по маршрут: 

Ивайловград – Крумовград – 
Момчилград -Кърджали 

07:00 ч. 
13:30 ч 

Всеки ден 
понеделник, сряда и петък 

Автобусна линия по маршрут: 

Ивайловград – Хасково (през 

Падало) 

 
6:30 

 
четвъртък 

Автобусна линия по маршрут: 

Ивайловград-Любимец-
Харманли-Хасково 

07:00 ч. 
08:00 ч. 
13:30 ч. 

Седем дни в седмицата 
Седем дни в седмицата 
Пет дни в седмицата (без 

вторник и четвъртък) 
Автобусна линия по маршрут: 

Ивайловград-Любимец-
Харманли-Хасково-Стара 

Загора 

08:00 ч. 
 

Седем дни в седмицата 
 

30. Година на разкриване на услугата 2011 г. 
31. Вид финансиране: държавно делегирана дейност  
32. Ползватели - за кого е предназначена услугата (моля, опишете профила на целевите 

ползватели на услугата) – ДСХ-Ивайловград е социално заведение, което предоставя социални услуги 

извън обичайната домашна среда на лица в пенсионна възраст, които не са с физически, психически и 

умствени увреждания и не са в състояние да задоволяват своите жизнени потребности  
33. Капацитет на услугата 
Година 2012 2013 2014 

mailto:dsh_ivailovgrad@abv.bg
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34. Брой ползватели за година 

Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
Брой 10 13 9 16 8 11 
Общ брой 23 25 19 
Коментари, пояснения: Данните са взети от Регистър на потребителите, като в броят на ползвателите на 

социалната услуга влизат дългосрочно и краткосрочно настанените лица, преместените поради промяна 

в здравословното състояние и починали лица през съответните календарни години. 

10.3. Профил на ползвателите за 2014 г. 

10.1. Възраст Общ брой  Мъже  Жени  
0-3 год.    
4-7 год.    
8-18 год.    
19-30 год.    
31-60 год.    
Над 61 год. 23 8 15 
Общо 23 8 15 
 
 10.2. Етнически произход  Брой и/или процент  
1 Българи 98 % 
2 Роми 2 % 
3 Турци  
4 Други  
5 Няма данни  
 
35. Брой чакащи ползватели (ако е приложимо за съответната услуга) 
Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
Брой 11 15 10 3  1 
Общ брой 26 13 1 
Коментари, пояснения: Данните са взети от ежемесечна справка за капацитета и заетостта в ДСХ-
Ивайловград, като информацията е получена от Дирекция „Социално подпомагане” Ивайловград. 

36. От кои населени места са ползвателите на услугата  

Година 2012 2013 Към април 2014 
пол мъже жени мъже жени мъже жени 
от общината (брой) 5 6 6 7 6 3 
от областта (брой) 2 5 0 6 0 5 
от други области в 

страната (брой) 
3 2 3 3 2 3 

Общ брой 23 25 19 
Коментари, пояснения: Тъй като Домът е открит през 2011 г. и се намира в район, до който има 

ограничени транспортни връзки на този етап не е достатъчно популяризиран сред потенциалните 

потребители. Затова създадохме рекламни материали /брошури/,  които да рекламират дейността ни.  
Работим и върху създаването на  уеб сайт.   

37. Характеристика и съдържание на услугата – моля, конкретизирайте списъка и изтрийте 

излишното 

37.1. Цели - Основна цел е осигуряването на качествени и професионални грижи на хората, 
както и значително подобряване качеството им на живот.  

Допълнителни цели: 1. Потребителите да изпитват удоволствие от живота и да общуват 

пълноценно; 2. Оказване на подкрепа в социален, духовен, емоционален и медицински аспект; 3. 
Създаване на среда,  в която възрастните хора да се чувстват полезни, уважавани, предлагайки 

им  възможност да запазят достойнството на старините си. 
 

37.2. Мисия – Ежедневно осигуряване на високо качествени грижи на потребителите на ДСХ, които 

се основават на индивидуално внимание, за да могат те да се чувстват удобно,  да се чувстват спокойни, 
обичани и щастливи. 
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37.3. Ценности – Основна ценност в ДСХ-Ивайловград е човекът и правото да развие максимално 

своите възможности, както и социалното му включване в обществения живот  без значение на етническа 
принадлежност, пол, възраст и социално положение. 

37.4. Услуги/дейности (Моля, конкретизирайте списъка в съответствие със спецификата на 

услугата) 

- Консултиране    
- дневна грижа 
- постоянна грижа     
- рехабилитация 
- терапия 
- ориентиране     
- информиране и обучение    
- групова работа     
- работа на терен 
- помощ в домакинството 
- образование/обучение 
- други - Дом за стари хора-Ивайловград предлага комплекс от социални услуги, които създават 

условия за цялостно обслужване на възрастните, свързани с предоставянето на храна, 

задоволяване на ежедневните здравни, образователни и други потребности, в това число: 
организация на свободното време; лични контакти; изграждане на умения за самостоятелност, 

насочени към подобряване качеството им на живот и предотвратяване на социалната им 

изолация. 

38. Персонал - Състояние към края на всяка посочена година  

Длъжности / година Към 31.12.2012 Към 31.12.2013 Към април 2014 
Брой щатни длъжности  9 9 9 
Общ брой заети длъжности 9 9 9 
От тях – на пълно работно време 9 9 9 
От тях – на непълно работно 

време 
   

Брой вакантни длъжности, 

посочете какви 
- - - 

14.1. Щатно разписание - към април 2014 - моля, попълнете отделен ред за всеки човек от 

персонала. (Можете да добавите допълнителни редове, колкото е необходимо): 

Длъжност 
(моля конкрети-
зирайте списъка, 

съгласно кон-
кретната услуги) 

Заета (да) 
или 
Незаета 

длъжност 

(не, от кога) 

Пълно / 
непълно  
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на 

образование 

/ Получена 

специалност 

Години 

стаж в по 

спе-
циалността 

Години 

(месеци) 

стаж в 

тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност) 
Директор да пълно бакалавър 23г и 6 м. 5 м Завършила 

семестриално 

магистратура 

„Мениджмънт на 

социалните и 

педагогически 

организации” ТУ 

Ст. Загора; 
Удостоверение за 

преминало 

обучение по ЗБУТ- 
април 2014 г; 
Сертификат за 

преминало 

обучение за 

регистрирани 

доставчици на 

социални услуги с 

продължителност 

24 учебни часа – 
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Длъжност 
(моля конкрети-
зирайте списъка, 

съгласно кон-
кретната услуги) 

Заета (да) 
или 
Незаета 

длъжност 

(не, от кога) 

Пълно / 
непълно  
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на 

образование 

/ Получена 

специалност 

Години 

стаж в по 

спе-
циалността 

Години 

(месеци) 

стаж в 

тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност) 
2014 г. 
 

Възпитател:       
Психолог       
Соц. работник да пълно бакалавър 3 г. и 2 м. 3 г. и 2 м. Удостоверение за 

преминало 

обучение по ЗБУТ- 
2014 г; Обучение и 

квалификация на 

тема „Групова 

работа – дизайн на 

програма, 

принципи и методи 
24-26.04.2014 г. – 
Пловдив; 
Сертификат за 

преминало 

обучение за 

регистрирани 

доставчици на 

социални услуги с 

продължителност 

24 учебни часа – 
2014 г. 
 

Счетоводител-
касиер 

да пълно бакалавър 30 г. и 9 м. 3 г. и 2 м.  

Медицинска 

сестра 
да пълно бакалавър 35 г. 8 м. 3 г. и 2 м. Обучение и 

квалификация на 

тема „Групова 

работа – дизайн на 

програма, 

принципи и методи 
24-26.04.2014 г. - 
Пловдив 

Медицинска 

сестра 
да пълно бакалавър 31 г. и 8 м. 3 г. и 2 м. Учебен център 

“RESET 
SYSTEMS” 

Хасково – 
компютърна 

грамотност; 
Сертификат № 

6608/ 26.01.2008 г. 

за професионална 

квалификация за 

извършване на 

качествени здравни 

грижи; 
Удостоверение за 

участие в семинар 

„Терапевтично 

обучение на 

потребители и 

клиенти на 

социални услуги – 
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Длъжност 
(моля конкрети-
зирайте списъка, 

съгласно кон-
кретната услуги) 

Заета (да) 
или 
Незаета 

длъжност 

(не, от кога) 

Пълно / 
непълно  
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на 

образование 

/ Получена 

специалност 

Години 

стаж в по 

спе-
циалността 

Години 

(месеци) 

стаж в 

тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност) 
2014 г.- Трявна 

Медицинска 

сестра 
да пълно бакалавър 38 г. и 2 м. 3 г. и 2 м.  

Санитар да пълно Средно 

професионал

но 

20 г. 8 м. 3 г. и 2 м.  

Санитар да пълно Основно 21 г. 4 м. 3 г. и 2 м.  
Санитар да пълно основно 1 г. 1 г.  

14.2. Извънщатни длъжности - към април 2014 - моля, попълнете отделен ред за всеки извънщатен 
човек работещ в услугата. (Добавете допълнителни редове, колкото е необходимо): 

Позиция 
(моля конкрети-
зирайте списъка) 

Заета (да) 
или 
Незаета 

длъжност 

(не, от кога) 

Пълно / 
непълно 
работно 

време 

(уточнете) 

Степен на 

образование 

/ Получена 

специалност 

Години 

стаж в 

по спе-
циалнос

тта 

Години 

(месеци) 

стаж в 

тази 

услуга 

Преминати 

квалификационни 

курсове, 
Обучения (модули, 

продължителност 
1 На хонорар       
       
2 По ОСПОЗ       
       
3 Програми на АХУ       
       
4. Други програми и 

проекти (посочете) 
      

       
5. Други 

непосочени горе 
      

       

14.3. Каква част от персонала живее в населеното място. За персонала, живеещ извън населеното 

място, посочете откъде пътуват /за пътуващите разстоянието да се конкретизира в километри /  - Целият 
персонал живее в границите на населеното място  

14.4. Получава ли персоналът методическа помощ – какъв вид (супервизия, консултации и др.), от 

кого, колко често – В края на 2014 година целия персонал премина супервизия и специализирано 

обучение, проведено от консултанта Надя Денева – Председател на Сдружение „Шанс и закрила” 

Трявна. Отново през 2014 г. се проведе обмяна на опит със специалистите на ДСХ град Харманли . 
Служителите имаха възможност да получат компетентна информация по въпроси, свързани с 

изискванията за спазване на стандартите и критериите на социалната услуга и с уменията за работа в 
екип. 

14.5. Има ли система за повишаване квалификацията на персонала: курсове за следдипломна 

квалификация, участие в обучителни програми, други – Да - Участие в обучителни програми през 2014 

г.: 

-   “Груповата работа в заведенията за соц. услуги” – проведено обучение през месец май в гр. 

Пловдив - социален работник и медицинска сестра;  
-   Участие в семинар „Терапевтично обучение на потребители и клиенти на социални услуги” – 

проведено обучение през  месец юли гр. Троян – участвала медицинска сестра; 
-  Участие в специализирано обучение за развитие на соц.услуги, управление и качество на 

представяне на соц.услуги - проведено обучение през  м. ноември в гр. Пловдив - участници директор и 

социален работник; 
- Проведена супервизия и специализирано обучение за целия персонал 

 

14.6.Взаимодействие на услугата с други организации, институции, структури: 

-  Национален алианс за социална отговорност; 

-  Дирекция „Социално подпомагане” Ивайловград;  
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-  Клуб на пенсионера – кв. Лъджа; 

-  Клуб на пенсионера – Ивайловград; 

-  Клуб на пенсионера – кв. Дружба; 

-  Клуб на инвалида – Ивайловград; 

-  Домашен социален патронаж 

Поддържат се добри  контакти  с  представители  на  местна власт, държавни  институции,  

полиция и здравни власти, които ще продължим  да  развиваме.  Ще  продължим  да работим  в  нови  

области  и  с  нови  партньори,  на  които смятаме,  че  можем  да  сътрудничим  с натрупания си опит. 

15.1. Образователни институции в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства 
(детски градини и училища, други). 

Вид образователна институция Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в 

километри 
ОДЗ „Ивайловград”  
СОУ „Христо Ботев” Ивайловград  
НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград и неговите 

клонове в Лъджа, с.Свирачи и с.Славеево  
 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Железино   
ДЦДУ Ивайловград  

15.2. Образование на децата, отглеждани в специализирани институции – Попълва се само от СИ за 
деца 

o Посещават ли децата масови детски ясли, детска градина в населеното място (моля, заградете верния 

отговор): 
А) Да, посочете брой деца -............................ 
Б) Не 
o В какво училище учат децата (моля, посочете брой деца, клас): 

Име и вид на училището Брой деца, с разбивка по класове 
Масово училище в населеното място   
Помощно училище  
Училище извън населеното място   
Брой осигурени ресурсни учители   
Децата не се обучават  

Коментари, пояснения: .......................................................................................................................................... 

 

15.3. Здравни и лечебни заведения в населеното място, с които социалната услуга взаимодейства. 

Вид здравно заведение Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри 
МБАЛ Свиленград  
  
Лични лекари Ако няма - посочете място и разстояние до най-близките в километри 
д-р Катя Петрова  
д-р Емилия Александрова  
д-р Иванка Славилова  

 

Материална база:. ДСХ се помещава на втория етаж от сградата на бившата Общинска болница, входът 

на самата СИ е със самостоятелен  асансьор и стълбищна площадка. Сградата е приспособена за целта, 

съгласно одобрен инвестиционен проект, реализиран от община Ивайловград. 

Домът се състои от: приемен център и архив, помещение за дежурния медицински пост; 

административен сектор – 2 помещения; стопански сектор – помещения за чисто и мръсно бельо, 

обслужващи складове, помещение за санитари; леглови сектор - 10 на броя стаи, обособени в 7 

апартамента, от които 3 апартамента са с двойни стаи. Само в един от тях стаите са с по 3 легла поради 

по-голямата квадратура на самите стаи. Сградата е с топлоизолация, PVC дограма и с климатична 

система за отопление. Създадена е удобна трапезария за хранене. Изградена е звукова система за 

сестринско повикване във всяка стая, над всяко легло, както и съвременната система за 
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пожароизвестяване, които подпомагат непрекъснатия надзор над здравословното състояние и 

безопасност на настанените лица. Материалната база и дворното пространство  са пригодени за възрастни 

хора (налични рампа и перила). СИ разполага и със „Стая за посетители”. Освен това в нея е разположен 

библиотечен шкаф с книги, вестници, списания и тихи игри. Помещението се използва също така и за 
провеждане на социална работа.  

 

16.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване)  

Теренът е собственост на община Ивайловград 

Сградата е собственост на  община Ивайловград 

16.2. Обща площ на терена и сградите – площта на преустроена част от втори етаж и пристройка, 
предоставена за нуждите на ДСХ е с обща площ 854 м

2 

Брой сгради, брой помещения: брой сгради 1; брой помещения - 21 

Двор - СИ поддържа малка площ от прилежащия двор за цветни алеи и който използва за практически 

занимания на ателие „Градинарство и цветарство”. Освен това потребители засаждат в тях и зеленчуци. 

 

Общо състояние на материалната база – сравнително добро (има нужда от подмяна на легловата база 

на потребителите и кухненско оборудване в „Разливна”). Потребност от изграждане на: дневна за 

потребителите; самостоятелен кухненски бокс, в който потребителите сами да си приготвят домашна 

храна; кабинет за раздвижване (особено необходим в зимните месеци, когато движението на 

потребителите е ограничено), оборудван с подходящи уреди, за да може всеки от ползвателите да го 

използва по предназначение в удобно за него време и беседка за отдих. 

39. Бюджет: 
Финансови средства за последната бюджетна година (2014): сума или процент 

- от държавния бюджет –  133 714 лв. 

- от общинския бюджет .................................................................... ........................... 

- от проекти........................................................................................... ......................... 

- друго – дарения – 500 лв 

40. Участие на услугата в проекти и програми. 

СИ не е реализирала и не е участвала в партньорство, в процеса на реализация на проекти. 

През изминалата 2014 г. СИ е участвала с конкретни мерки в разработването на проект 

„Интегриран план за възстановяване и градско развитие”, финансиран по Договор БФП № 

BG161PO001/5-03/2013/001, който ще се осъществява по Оперативна програма „Регионално 

развитие”2007-2013г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие в област „Здравни и социални обекти”, който план ще бъде финансиран през 

програмен период 2014-2020 г. В него е предложен проект от СИ за реконструкция и 
модернизация на съществуващия обект, както и доставка на оборудване и обзавеждане в него.  

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате 
повече и различни проекти. 

Моля опишете: Участие на услугата в текущи 

конкурси за финансиране 
Одобрени проекти 

наименование на проекта   
Продължителност, от... до...   
по коя програма се кандидатства   
от кого е финансиран проектът   
кои са партньорите   
какви дейности са планирани /развивани   
колко души от персонала са били 

включени 
  

колко души от ползвателите на услугата 

са били включени 
  

резултати   
 
Дата: 18.06.2015 г.     Изготвил (изготвили) картата:   
          София Божинова 
          Георги Добрев 
 


