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•   На 01.09.2014 г. Община Русе стартира Проект: „Комплекс от интегрирани 

социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе” 

•  Проектът се финансира от Европейски социален фонд 2007-2013 г. по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” по Схема за безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще”, компонент 2 „Разкриване 

на иновативни интегрирани услуги  за деинстуционализация и превенция на 

изоставянето на деца от 0 до 3 години”. 

•  Договарящ орган по проекта е Агенция социално подпомагане, а бенефициент - 

Община Русе. 

•  Стойността на проекта е 599 966, 85лв., от които 509 971, 82 лв. финансиране от 

ЕСФ - 85% и 89 995, 03 лв. национално съфинансиране - 15%. 
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•  Срокът на изпълнение на Проекта е 15 месеца, а продължителността на 

новоразкритите социални услуги е 11 месеца.  

•  С цел гарантиране устойчивост на новосъздадените иновативни интегрирани 

услуги, Община Русе се ангажира да запази дейността им за срок не по-малък от 5 

години от датата на одобрение на окончателния доклад. 

 

Обща цел на проекта:  

Реализиране на устойчив модел за трайна деинституционализация на деца от 0 до 3 

год., настанени в ДМСГД, чрез предоставяне на интегрирани здравно – социални 

услуги за подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на децата. 
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Специфични цели:  

 Реализиране на модел за качествена грижа за деца от 0 до 3 годишна възраст, 

приоритетно ориентирани към превенция от изоставянето; 

 Прилагане на модели за ранна интервенция за подкрепа на семейството, с цел 

предотвратяване на изоставянето на деца в ранна детска възраст; 

 Разкриване на иновативни интегрирани социални услуги в общността, 

включително специализирани резидентни услуги за деца с тежки увреждания, 

гарантираща им  живот в семейна или среда близка до семейната; 

 Изграждане на мултидисциплинарна мрежа за работа с клиенти, с цел 

осигуряване на нормалното осъществяване на дейностите в преструктурираните 

ДМСГД  и подобряване качеството на живот на целевата група. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ М. СЕПТЕМВРИ 2014 Г. 

 ДО М. НОЕМВРИ 2015 г.: 
 
 Дейност 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
Сформиране на екип за управление на проекта: 

 

Ръководител: Детелина Матева 

Координатор: Радостина Пейкова 

Счетоводител: Мариана Билчева 

Технически сътрудник: Бисерка Кузова. 
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• Избор и назначаване на външни специалисти с различна 

професионална насоченост за изпълнение дейностите по проекта 
 

  - социален работник – експерт по подбор на персонала 

 - социален работник – експерт по подбор на потребители 

 - психолог 

 - медицински специалист 

 - методик 

 - консултант 

 - акушер-гинеколог 

 - физиотерапевт 

 - детски психиатър 

 - лектор 
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•  Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП 

Проведени процедури по ЗОП за: 

 - специфична експертна помощ за нуждите на проекта;  

 - доставка на работно облекло;  

 - доставка на информационни материали и популяризиране на Проекта; 

 - доставка на медицински консумативи; 

 - доставка на готова храна за деца от 0 до 3 год. за ЦНСТ за малки деца с тежки 

увреждания, Звено „Майка и бебе“ и ДЦДУ нуждите на проекта; 

 - доставка на готова храна за възрастни/майки, настанени със своите деца в ЗМБ; 

 - доставка на адаптирани млека за деца от 0 до 1 г. за ЦНСТ за малки деца с тежки 

увреждания, Звено „Майка и бебе“ и ДЦДУ за нуждите на проекта. 
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•  Мониторинг и контрол 

• Осъществени са три проверки на водената документация и работата по проекта от 

експерт на АСП на които са дадени препоръки, като те не са повлияли на качеството на 

изпълнение на дейностите и са отстранени своевременно. 

• Изготвени са 3 бр. Междинни технически доклада, които са изпратени до 

Договарящия орган, с цел проследяване реализирането на дейностите и правилното 

разходване на финансовите средства.  

• Съгласно Постановление на Министерски съвет, всеки договор над 200 000 лв. 

задължително подлежи на проверка от одитен орган и в момента приключва проверка 

от отдел „Вътрешен одит“ към Община Русе за изпълнението на проекта. 
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 Дейност 2: ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ 
 
• На 30.09.2014 г. е проведена начална пресконференция с представители на медиите на 

която са представени дейностите, бюджета  и екипа по проекта. 
 
• Ежемесечно на сайта на Община Русе се публикува информация за реализиране 

дейностите по проекта, свързани с провеждане на процедури по ЗОП и с подбори за 
назначаване на персонал в новоразкритите услуги. 

 

•  В рамките на проекта са публикувани 2 информации за дейностите в местен 

ежедневник и са разпространени 2 информационни съобщения по местно радио. 

 

• Изработени са 2 бр. информационни табели, 400 бр. дипляни и брошури. 
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 Дейност 3: Подбор и назначаване на персонала  ангажиран в 

новоразкритите социални услуги и подбор на целевата група 
потребители 

• Подбор на персонала 

 - Назначен е социален работник - експерт по подбор на персонала, който  разработи Методика за 
подбор на персонала и съпътсващата документация за провеждане на подбора; длъжностни 
характеристики; правила за предоставяне на услугите, както и процедури към тях. 
 - Сформирани са комисии за подбор на персонала и след проведени 4  подбора в Комплекса са 
назначени:  
      Управител - 1 бр.                               Детегледач - 6 бр.  
      Счетоводител -1 бр.                          Медицински сестри -  6 бр. 
      Домакин -1 бр.                                  Санитар/хигиенист - 2 бр. 
      Работник-поддръжка - 2 бр.             Ерготерапевт -  бр.    
      Шофьор - 1 бр.                                   Кинезитерапевт - 3 бр. 

      Социален работник - 5 бр.                Психолог - 2 бр. 

      Специален педагог - 2 бр.                 Логопед - 2 бр. 

      Педагог -1 бр.                                     Акушерка -1 бр. 

      Лекар-педиатър – 2 бр. 
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Подбор на потребители 

•  назначеният социален работник – експерт по подбор на потребители разработи 
критерии и Методика за подбор на децата и лицата от целевите групи, съобразно 
спецификата на всяка една от седемте услуги, както и необходимите за подбора 
формуляри. 

• „Център по приемна грижа и подкрепа на осиновяването” с капацитет 15 места и 
численост на персонала 3 щатни бройки. Насочването за ползване на услугата от 
осиновители и осиновени деца може да се извършва по реда на Закона за закрила на 
детето, Закона за социално подпомагане и Правилниците за тяхното приложение. 

• „Център за психично здраве за деца от 0 до 3год. възраст” с капацитет 20 места и 

численост на персонала 3 щатни бройки. Насочването за ползване на услуги в ЦПЗ се 

извършва по реда на Закона за закрила на детето, Закона за социалното подпомагане и 

Правилниците за тяхното приложение от в съответствие с предоставената възможност 

по чл. 26, ал. 5 от Закона за лечебните заведения. Насочването може да се извърши и с 

направление за хоспитализация за дейностите, осъществявани от ЦПЗ по чл. 26, ал. 1 от 

Закона за лечебните заведения. 

                                                     Инвестира във вашето бъдеще! 
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• „Семейно- консултативен център” с капацитет 30 места и численост на персонала 5 щатни 
бройки. Входът и достъпът на деца и семейства до услугите в СКЦ е отворен и се 
осъществява преди всичко чрез мобилна работа с прилагане на проактивен подход за 
идентифициране на семейства в риск. 

•  „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” с капацитет 8 места и 
численост на персонала 14 щатни бройки. 

• „Център за майчино и детско здраве” с капацитет 50 места и численост на персонала 6 
щатни бройки. Входът и достъпът на деца и семейства до услугите в ЦМДЗ е отворен и се 
осъществява преди всичко чрез мобилна работа с прилагане на проактивен подход за 
идентифициране на семейства в риск с бебета и малки деца. 

• „Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 години” с капацитет 20 места и численост 
на персонала 12,5 щатни бройки. Насочването за ползване на услуги в ДЦДУ се извършва по 
реда на чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето от дирекция 
„Социално подпомагане“ 

• Звено „Майка и бебе” със спешен прием с капацитет 8 места, като 4 от местата са за Спешен 
прием за деца с и без родители от 0 до 3 годишна възраст и численост на персонала 4 щатни 
бройки. Настаняването в Звено „Майка и бебе“ става единствено по реда на мерките за 
закрила, регламентирани в Закона за закрила на детето.   
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Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-5.2. 15 „“ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ” 

компонент 2  „Разкриване на иновативни интегрирани услуги  

за деинституционализация и превенция на изоставянето  

на деца от 0 до 3 години” 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 Дейност 4: Разкриване и функциониране на новоразкритите 
иновативни услуги за деца от 0 до 3 год. възраст на територията 
на Община Русе 

• На 24.06.2015 г. Кмета на Община Русе издаде Заповеди за разкриване на  седем 

нови социални услуги, подкрепящи рисковите общности, с цел превенция на 

изоставянето на децата и осигуряване на достъп до качествено и ефективно 

здравеопазване. Услугите са както следва: 

• Семейно - консултативен център 

• Звено Майка и бебе със Спешен прием  

• Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 години 

• Център за приемна грижа и подкрепа на осиновяването  

• Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 

• Център за майчино и детско здраве   

• Център за психично здраве за деца от 0 до 3 год. възраст  

                                                           Инвестира във вашето бъдеще! 
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• С подписания Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси“, Община Русе е поела задължение да гарантира 
устойчивост на новосъздадените социални услуги със средства от безвъзмездната 
финансова помощ за срок не по-малък от пет години от датата на одобрение на 
окончателния доклад на общината за изпълнение на проекта. Община Русе също така се 
задължава да запази предназначението на придобитото обзавеждане и оборудване за 
срок не по-малък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад. 

 

• В Годишния план за развитие на социалните услуги за планов период 2015 г. и прогноза 
за 2016 г. е заложено дейността на новоразкритите услуги за деца от 0 до 3 год. да 
продължи с финансиране като държавно делегирани дейности. 

 

• През м. септември 2015  г. Общински съвет – Русе взе решение, с което дава съгласие 
Община Русе да разкрие следните социални услуги, като делегирани от държавата 
дейности:  

 

                                                   Инвестира във вашето бъдеще! 
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       1. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични увреждания, с 

капацитет 20 места; 

       2. Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 20 места;   

       3.Център за обществена подкрепа, с капацитет 95 места, който ще обедини иновативните 

услуги –ЦПГПО, ЦПЗ, СКЦ 

      4.Звено майка и бебе със Спешен прием, с капацитет 8 места; 

      5.Център за настаняване от семеен тип за деца с потребност от постоянни медицински грижи, с 

капацитет 8 места. 

 

Изпратени са писма до РДСП и МЗ с приложено Решение на Общински съвет – Русе, в 

очакване да се предприемат действия за продължаване на дейността като държавно 

делегирана, за да продължим да предоставяме качествена грижа за децата чрез интегрирани 

здравно-социални услуги за подкрепа на семейството и превенция на изоставянето на деца и 

специализирани резидентни услуги за деца с тежки увреждания.  

 

 

                                                             Инвестира във вашето бъдеще! 
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                            БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 
                                                            

 

 
„Тази  презентация  е  създадена  по Проект BG051РО001-5.2.15 “ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ”,  

компонент 2  „Разкриване на иновативни интегрирани услуги  
за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години” 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

  Цялата отговорност за съдържанието на плаката се носи от Община Русе и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  
се  приема,  че  този  документ отразява  официалното становище  на  Европейския  съюз  или  Агенцията  за  социално  

подпомагане” 

 

 

 

                                                                    Инвестира във вашето бъдеще! 

 


