
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И 
ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЯНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020г.



1. Към 31.12.2020 г. на територията на Община Велико Търново са
разкрити и функционират 30 социални услуги държавно делегирани дейности
както следва:

 11 социални услуги, за деца и младежи без увреждания и за деца и семейства в
риск, с общ капацитет 210 места, общ брой потребители – 743, общ брой на персонала –
90 служители и осигурено финансиране през 2020 г. по Единен разходен стандарт общо в
размер на 1 697 367 лв.,

 3 социални услуги за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, с общ капацитет
189 места, общ брой потребители – 215, общ брой на персонала 74 служители и
осигурено финансиране през 2020 г. по Единен разходен стандарт, общо в размер на 1
495 838 лв.

 16 социални услуги за лица с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания, с общ
капацитет 391 места, общ брой потребители - 417, общ брой на персонала – 174
служители и осигурено финансиране през 2020 г. по Единен разходен стандарт, общо в
размер на 3 564 316 лв.



2. Десет от социалните услуги - делегирани от държавата дейности са възложени за 
управление на частни доставчици на социални услуги както следва:

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Велико Търново,
ул. „Любен Каравелов“ № 26, предоставен за управление на Сдружение „SOS Детски
селища – България”;

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Велико Търново,
ул. „Охрид“ № 4, предоставен за управление на Сдружение „SOS Детски селища –
България”;

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Велико Търново,
ул. „Ильо войвода“ № 4, предоставен за управление на Сдружение „SOS Детски селища –
България”;

 Център за обществена подкрепа за деца и семейства, гр. Велико Търново, ул.
„Димитър Найденов“ № 4; предоставен за управление на Сдружение „SOS Детски селища
– България”;

 Център за обществена подкрепа, гр. Велико Търново, бул. България № 24, предоставен
за управление на Фондация „Международна социална служба-България“;



 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, 
гр. Велико Търново, бул. България № 24, предоставен за управление на Фондация
„Международна социална служба-България“;

 Наблюдавано жилище за младежи в риск, гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница“ 
бл. 6, вх. А, ет. 3, предоставен за управление на Фондация „Международна социална
служба-България“;

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Велико Търново, ул. „Поп 
Харитон“ № 4, предоставен за управление на Фондация „Милениум“;

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с. 
„Церова кория“, предоставен за управление на Държавна психиатрична болница, със
седалище и адрес на управление: с. Церова кория;

 Дневен център за стари хора, гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница“ № 1, 
предоставена за управление от Сдружение „Център за социални и здравни грижи“. 

Общият бюджет на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, възложени за 
управление на външни доставчици е в размер на 1 491 932 лв.



3. Към 31.12.2020 г. на територията на Община Велико Търново функционират общо
57 социални услуги, финансирани със средства от Общинския бюджет. От тях:

 Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец и два филиала в село Ново село и село
Балван, с общ капацитет 430 потребители и Звено за услуги в домашна среда, което е
предоставило почасови социални услуги на 71 потребители. Персонал – 62
служители. Осигуреното финансиране през 2020 г. е в размер на 1 273 416,00 лв.,
съгласно Решение на Великотърновски общински съвет № 123/11.02.2020 г.

 34 Клуба на пенсионера и инвалида – 5 в гр. Велико Търново и 29 намиращи се в
следните населени места на територията на Община Велико Търново – с. Миндя, с.
Церова Кория, с. Шереметя, с. Малки Чифлик, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Плаково, с.
Ялово, с. Ново село, с. Шемшево, с. Леденик, с. Беляковец, с. Самоводене, с. Хотница, с
Дичин, с. Водолей, с. Пушево, с. Пчелище, с. Арбанаси, с. Велчево, с. Присово, с.
Къпиново, с Никюп, с Ресен, с. Балван, с. Ветринци, с. Момин сбор, с. Русаля, с. Вонеща
вода.

 22 Центъра за работа с деца и младежи – намиращи се в следните населени места на
територията на Община Велико Търново – гр. Килифарево, с. Балван, с. Ресен, с. Миндя,
с. Шемшево, с. Присово, с. Церова кория, с. Самоводене, с. Пчелище, с. Беляковец, с.
Хотница, с. Русаля, с. Леденик, с. Шереметя, с Къпиново, с. Арбанаси, с. Малки чифлик, с
Никюп, с. Ново село, гр. Дебелец, с. Плаково, с. Ялово.

Осигуреното финансиране през 2020 г. е в размер на 746 166 лв.



4. Социални услуги, предоставяни в изпълнение на Проекти от Община Велико 
Търново:

В изпълнение на социалните политики за деца и пълнолетни лица, Община Велико
Търново чрез Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ е изпълнявала през
изминалата 2020 г., дейности по следните проекти:

 „Приеми ме“ в партньорство с Агенция за социано подпомагане, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;

 „Общностен център за деца и родители „Царевград”, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;

 „Кризисен център за лица „Търновград“, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.;

 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико
Търново“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;

 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;

 Проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за възрастни хора и лица с
умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

 „Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към
Министерство на труда и социалната политика на проектен принцип.

 Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Велико Търново“, финансиран
по Целева програма „Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация -
2020“.

 Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните
семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.



 "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с
психични разстройства и с интелектуални затруднения" по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 През 2020 г. е реализиран Проект „Подмяна на част от наличното обзавеждане в
Дом за стари хора „Венета Ботева“ – гр. Велико Търново”

5. Предприети мерки от Община Велико Търново при предоставяне на социални
услуги в условията на извънредна епидемична обстановка:

 В социалните услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново са
спазени всички необходими мерки срещу разпространението на остри респираторни
заболявания, включително и във връзка със случаите на COVID-19.

 Временно се преустанови дейността на Клубовете на пенсионера и инвалида и на
Центровете за работа с деца и младежи, функциониращи в Община Велико Търново.
16 от уредниците на Клубовете на пенсионера и инвалида бяха назначени на
допълнителни трудови договори на длъжност „социален асистент“ в изпълнение на
Проект „Патронажна грижа“ - компонент 3 с цел указване на мобилна подкрепа на
нуждаещи се възрастни хора, лица с увреждания и лица поставени под карантина,
чрез закупуване на продукти от първа необходимост и доставянето им до
съответния адрес.



6. Починали потребители от вируса наCOVID -19.Предприети действия.

В Дом за стари хора – „Венета Ботева“, гр. Велико Търново през 2020г. са починали от
вируса на COVID -19 общо 18 потребители.
 В институцията се обособи и организира отделение за възрастни хора, заболели от

вируса на COVID -19.
 Със Заповед на управителя на Дом за стари хора – „Венета Ботева“, гр. Велико Търново е

определено лице, което да ръководи, координира и контролира дейностите по
превенция на разпространението на инфекцията от вируса наCOVID -19.

 В услугата бяха преустановени посещенията на външни лица.
 От началото на м. октомври 2020г., съгласно Заповед на Управителя на Дом за стари

хора – „Венета Ботева“, гр. Велико Търново се допускат посещения на външни лица по
изключение и по преценка на Управителя, при спазване на въведените
противоепидемични мерки и предоставяне на декларация от посетителя, че не е бил в
контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще
спазва въведените противоепидемични мерки въведени в институцията.

7. Реинтеграция на потребители на социални услуги в семейна среда. Ползване на
съпътстващи социални услуги. Сътрудничество между социални услуги.

 13 децa - потребители на социални услуги от резидентен тип сa интегрирани в
семейна среда и в семейства на близки и роднини.

 2 деца - потребители на социални услуги от резидентен тип, са интегрирани в
приемно семейство.

 83 потребители от социалните услуги, делегирани от държавата дейности са
ползвали съпътстващи социални услуги.

 По време на обявената извънредна епидемична обстановка, специалисти от Дневен
център за деца и младежи с увреждания - „Дъга”, гр. Велико Търново се включиха в
ежедневното обгрижване и образоване на всички 14 младежи от Център за
настаняване от семеен тип за младежи с увреждания 1, гр. Велико Търново, ул.
„Иларион Драгостинов“ № 3А, вх. А.



8. Проведени обучения на персонала и потребителите на социалните услуги,
присъдени отличия:

8.1. Проведени обучения на персонала.

 Управителите на всички социални услуги участваха в обучение на тема „Новото
законодателство в социалните услуги. Профилиране, планиране и финансиране на
социалните услуги. Създаване и прекратяване на предоставянето на социални услуги.
Общи и особени правила при предоставяне на социални услуги. Приемане на Тарифа за
таксите за ползване на социални услуги. Контрол и мониторинг на социалните услуги.“

 Във всички социални услуги са проведени обучения на персонала и потребителите
относно изпълнение на плановете и процедурите за действие, при установен случай на
заразено лице с вируса на COVID -19.

 С цел повишаване на качеството на предоставяните социални услуги, специалистите,
работещи в тях са включвани в различни проекти, програми, тематични обучения,
супервизии и семинари за повишаване на квалификацията и компетенциите им.

8.2. Проведени обучения на потребителите на социалните услуги, присъдени
отличия:

 3 от потребителите на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания са придобили свидетелство за правоуправление на МПС, от категория „Б“.

 3 младежи от потребителите на Центровете за настаняване от семеен тип за деца
без увреждания са получили стипендии от Президента на Република България за
постигнат отличен успех.



 5 деца от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга” /ДЦДМУ/, гр. Велико
Търново, се обучаваха в сформирана изнесена паралелка на Център за специална
образователна подкрепа, гр. Велико Търново за обучение на деца и младежи с
множествени увреждания.

 Децата, настанени в социалните услуги от резидентен тип, бяха включени в
обучителни дейности организирани от Клуб „Образование“ и Менторски проект, чрез
доброволци от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и със
съдействието на Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа
на деца към Сдружение ЗОВ България

 2 потребители от Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
умствена изостаналост, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49, източно
крило, и петима потребители от Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с умствена изостаналост, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49,
западно крило, взеха участие в обучителни курсове за безработни лица, организирани
от Дирекция ”Бюро по труда”- В. Търново по проект „Рестарт 2020“ - АИКБ.

 Настанените през 2020 г. деца в Кризисен център за деца жертва на трафик или
жертви на насилие, с. Балван бяха включени в клуб „Арт терапия”, и клуб
„Образование“ финансиран от Сдружение „ЗОВ България”.

 За децата настанени в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания
1, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А, вх. А се проведе онлайн
обучение на младежите по проект на Сдружение „Закрила“, гр. Ловеч под надслов –
„Моят живот, в моите ръце”.,

 За потребителите на социалните услуги от резидентен тип за лица с умствена
изостаналост са разработени и утвърдени програми за образование и трудотерапия,
в които са планирани ежемесечни и ежеседмични занимания и дейности за всяко от
настанените лица съобразно неговото желание и потребност.



 Потребителите от Защитено жилище на лица с умствена изостаналост 1 и
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 2, гр. Дебелец участваха в
конкурс за творчески изяви за хора с умствена изостаналост, организиран от
сдружение “Сияна зора”, гр. Шумен, като спечелиха 3 индивидуални награди в
категории „Творчество“, „Впечатляваща визия“ и „Сценично присъствие“, и една
групова награда за „Дебют“. На Защитено жилище 1 и 2 гр. Дебелец се присъди
звание „Лауреат” и медал за опазване традиционната култура и отлично
представяне.

9. Осигуряване на интегрирана заетост в реална работна среда на потребители
на социални услуги по програми и проекти, изпълнявани от Община Велико
Търново. Осигуряване на заетост на потребители на социални услуги,
предоставяни от частни доставчици на социални услуги по договор за
възлагане, сключен с Община Велико Търново.

 17 потребители на социални услуги са включени в заетост в реална работна среда
чрез назначаването им на длъжности: „Социален асистент“, „Работник кухня“,
„Работник озеленяване“, „Гладач ютия“ и „Портиер“

 6 потребители на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства, с. Церова Кория са трудово заети, като 3-ма имат
сключени трудови договори, на длъжности „Общ работник“ и „Портиер“, а 3-ма
потребители изпълняват дейности по сключени граждански договори.



10.  Допълнителни инициативи при предоставяне на социални услуги.

 През месец февруари 2020г. за девета година се проведе Благотворителна изложба-
базар на мартеници и сувенири под надслов „Баба Марта бързала и мартеници
вързала“ на изделия и сувенири изработени от потребителите на над 30 социални
услуги функциониращи на територията на общината, Центрове за деца и младежи и
представители на неправителствения сектор.

 През месец декември 2020г. за четиринадесета поредна година се организира
Благотворителна Коледна изложба базар „НИЕ МОЖЕМ XIV“ на ръкоделия, сувенири,
картички и рисунки изработени от потребителите на социални услуги на
територията на Община Велико Търново, Центрове за деца и младежи и
представители на неправителствения сектор.

 През м. септември 2020г. се организира честване в парк „Дружба”, гр. Велико Търново
по повод навършването на 10 години от разкриването на социалната услуга „Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания”, като делегирана от държавата дейност.



11. Социални услуги, предоставяни на територията на Община Велико Търново, 
за които са налични чакащи лица към 31.12.2020г.

 За 11 от социалните услуги резидентен тип, предоставяни на територията на 
Община Велико Търново са налични 580 чакащи лица (кандидат – потребители) 
както следва:
№ Социална услуга Капацитет Общ брой на чакащи кандидат-

потребители през 2020г.

1. Наблюдавано жилище за младежи в риск,
гр. Велико Търново, ул. „Константин
Паница“ бл. 6, вх. А, ет. 3, ап. 7

4 3

2. Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр.
Велико Търново, ул. „Иларион
Драгостинов“ № 3

134 140

3. Дом за стари хора, с. Балван 20 42
4. Дом за пълнолетни лица с умствена

изостаналост, с. Церова кория, ул. „Първа“
№ 2

50 73

5. ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена
изостаналост, гр. Велико Търново, ул.
„Никола Габровски“ № 49, източно крило

10 30

6. ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена
изостаналост, гр. Велико Търново, ул.
„Никола Габровски“ № 49, западно крило

10 50

7. ЗЖЛУИ 1, гр. Дебелец 8 13
8. ЗЖЛУИ 2, гр. Дебелец 8 10
9. ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена

изостаналост, с. Церова кория, ул. „Втора“
№ 26

14 42

10. ЦНСТ за пълнолетни лица с психични
разстройства, с. Церова кория 13 171

11. Преходно жилище за лица с умствена
изостаналост, с. Церова кория 8 6

ОБЩО: 279 580



1. Контрол и мониторинг на качеството и ефективността на предоставяните
социални услуги.

 Община Велико Търново, чрез Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“,
осъществява методическо ръководство върху дейността на всички функциониращи
социални услуги.

 С цел постигане на ефективен контрол и координиране дейността на социалните
услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново, се организират
работни срещи с участието на експерти, Директор на Дирекция „Социални дейности
и здравеопазване“ в Община Велико Търново и управители на социални услуги за
планиране на предстоящи дейности и оценяване на постигнатите резултати.

 За осъществяване на комплексно финансово-счетоводно обслужване на разкритите
социални услуги и съгласно Решение № 730/27.06.2013 г. и Решение № 997/
06.03.2003 г. на Общински съвет Велико Търново е създаден Център за социални
услуги /ЦСУ/, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по смисъла на
Закона за публичните финанси. Административен ръководител на ЦСУ е Кмета на
Община Велико Търново.

 През отчетния период е осъществяван текущ вътрешен контрол от управителите на
социалните услуги, посредством водене и съблюдаване на цялата необходима
документация (вътрешни правила и процедури) в социалните услуги.



2. Мониторинг на дейностите по осигуряване на достъп до социалните услуги:

 За всички социални услуги, функциониращи на територията на Община Велико
Търново е налична информация на сайта на Община Велико Търново.

 Насочването към ползване на социални услуги - делегирани от държавата
дейности, които се предоставят на територията на Община Велико Търново се
извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново.

3. Контрол на разходването на средствата за финансиране на социалните услуги.

 Предварителен контрол, извършван от главен експерт в Дирекция “Социални
дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново за разходи в размер до 1000
лв., които не се извършват в изпълнение на процедура по Закона за обществените
поръчки;

 Последващ контрол, осъществяван от финансов контрольор от Звено „Финансов
контрол“, при Община Велико Търново, за раходи които се извършват след
проведена процедура по Закона за обществените поръчки.

 Текущ годишен контрол, извършван в изпълнение на Заповед на Кмета на
Община Велико Търново, чрез фактическа проверка на материални запаси,
краткотрайни активи, разчети и финансови средства в социалните услуги.

 Текущ контрол на всяко тримесичие и година чрез изготвяне на отчети за
касово изпълнение на бюджета, които се изпращат в Министерството на
финансите.



4.Контрол при възлагане на предоставянето на услуги на частни доставчици.

 Текущ контрол. Частните доставчици на социалните услуги изготвят ежемесечно и
тримесечно междинни отчети по пълна бюджетна квалификация (параграфи),
съдържащи цялата необходима информация за изпълнение на дейностите по
предоставяне на съответната социална услуга.

 Последващ контрол. След изтичане на срока на договора, частните доставчици в срок
до 1 месец представят в Център за социални услуги в Община Велико Търново
подробен финансов отчет за разходването на средствата, съобразно предвидените
разходи по Програмата за развитие на социалната услуга, придружен с копия на
съответните отчетни документи.

 5. Контрол относно събирането на таксите за ползване на социални услуги.

 През 2020г. редовно е осъществяван текущ контрол за начислените и събрани такси в
социалните услуги държавно - делегирани дейности, предоставяни на територията на
Община Велико Търново.

 Ежемесечно са изготвяни и изпращани справки от Център за социални услуги в
Община Велико Търново за начислените и събрани такси от социалните услуги до
Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

 През 2020 г. начислените държавни такси са в размер на 605 563.15 лв., като са
събрани 603 038.25 лв. В сравнение с предходния разглеждан период на 2019г.
събраните такси са – 593 248 лв., като за периода на настоящия анализ събраните
такси са с 2% повече.



1. През 2020г. общата субсидия на делегираните от държавата дейности във Функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в Община Велико Търново, възлиза на 6
757 523 лв.

2. Осредненото съотношение на общия бюджет към Фонд работна заплата и издръжка
е 72% за Фонд „Работна заплата“ (ФРЗ) към 28% за издръжка на социалните
услуги. Разпределението е както следва:

- за специализираните институции – 66% за ФРЗ и 34% за издръжка;

- за социалните услуги предоставяни в общността – 77.38% за ФРЗ и 22.63% за
издръжка;

- за социалните услуги от резидентен тип – 70.89% за ФРЗ и 29.11% за
издръжка.

3. Увеличение на възнагражденията на работниците и служителите

 Увеличението на общата субсидия за държавно делегираните дейности във функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, през 2020г. спрямо 2019г. е в размер на
649 097 лв., което позволи осигуряването на ръст на възнагражденията на работниците и
служителите.

 Увеличението на Единния разходен стандарт за 2020г. спрямо Единния разходен
стандарт през 2019г. е както следва:

 за специализираните институции спрямо 2019 г., стандарта е увеличен с 20%;

 за социалните услуги предоставяни в общността стандарта е увеличен с 19%.

 за социалните услуги от резидентен тип увеличението е с 27%.



4. Средна работна заплата на персонала в специализирани институции и социални
услуги, след увеличението на възнагражденията на работниците и служителите:

 за специализираните институции средната работна заплата за специализирания
персонал е 1 101.45 лв., а за неспециализирания персонал - 883.07 лв.;

 за социалните услуги предоставяни в общността, средната работна заплата за
специализирания персонал е 1 102.92 лв., а за неспециализирания персонал - 896.95 лв.;

 за социалните услуги от резидентен тип средната работна заплата за специализирания
персонал е 923.99 лв., а за неспециализирания персонал - 855.35 лв.

5. Общият размер на капиталовите разходи за държавни дейности към 31.12.2020 г. е 91
366 лв.

6. Направените капиталови разходи за социални услуги, местна (общинска) дейност са
на стойност 70 985 лв., като близо 98% от тях са вложени за базата на Домашен социален
патронаж, гр. Дебелец, както следва:

- за закупуване на оборудване 39 812 лв.,

- закупуване на нов автомобил 29 831 лв.



1.Обратна връзка при предоставяне на социални услуги.

В Стратегията на Община Велико Търново за развитието на социалните услуги 2016 -
2020г. е заложен механизъм за мониторинг и оценка на качеството на предоставяните
услуги, в който се изследват следните основни компоненти: релевантност, ефективност,
ефикасност, въздействие и устойчивост. Основен източник на информация при анализа и
оценката са данните от анкетни карти за обратна връзка, които се попълват периодично
от потребителите, техните близки и роднини. За извършване на мониторинга и оценката
на Стратегията за развитие на социалните услуги, със Заповед на Кмета на Община
Велико Търново, е определена Работна група, в която са включени експерти от Дирекция
„Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново, Дирекция „Социално
подпомагане“ – гр. Велико Търново, Отдел „Закрила на детето“ и представители на
заинтересованите страни. Анализът от получената обратна връзка, относно равнището на
удоволетвореност от предоставяните услуги показва, че преобладаващото мнение на
потребителите за качеството и ефективността на социалните услуги, предоставяни от
Община Велико Търново е положително.

2. Резултати от проведения мониторинг:

2.1. Анализ на качеството на предоставените социални услуги за възрастни от
специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, функциониращи
на територията на Община Велико Търново, на база на попълнени 127 броя Карти за
обратна връзка /Приложение № 1/, попълнени от 118 потребители и 9 близки и
настойници на потребителите, състояща се от 10 въпроса, 3 от които отворен тип,
съдържащи данни и информация за мнението на участниците, както следва:







8.Кой аспект от предлаганата социална услуга според Вас се нуждае от подобрение
и защо? /Моля опишете и бъдете конкретни/

80 % от потребителите са на мнение, че услугата няма нужда от подобрение. 8 % от
потребителите са на мнение, че има нужда от подобрение на материалната база и
хигиената. 9 % потребители, смятат че има нужда от посещаване на повече културни
мероприятиия, организиране на повече музикални и спортни изяви. 3% потребители
искат самостоятелни стаи.

9. Кои от предоставяните дейности в услугата Ви допадат и защо?

49% от потребителите не са отбелязали нищо. 22% са доволни от всичко. На 29% от
потребителите им допада организирането на свободното време чрез организирането и
провеждането на екскурзии, образователни игри, арт терапия и др.

10. Имате ли предложения или идеи относно предоставяните социални услуги и
екипа, който Ви обслужва?

83% от анкетираните потребители нямат предложения и идеи, относно предоставяната
социална услуга и екипа. 7% от потребителите искат да усвоят нови умения като шиене,
готвене и др., с които да се реализират на трудовия пазар. 5% от потребителите са
заявили желание за подобряване на материалната база, а 5% са поискали повече
разходки, екскурзии и др.

2.2. Анализ на качеството на предоставените социални услуги в общността за деца и
младежи, функциониращи на територията на Община Велико Търново, на база на
попълнени 73 Карти за обратна връзка, /Приложение № 2 /попълнени от
родители/настойници, състоящи се от 11 въпроса, 3 от които отворен тип,
съдържащи данни и информация за мнението на участниците както следва:



1.Кой ви насочи към социалната услуга?          2.Какво най- много ти харесва в социалната
услуга? 

3.Какво не ти харесва в социалната услуга?
Обобщената информация от отворения въпрос показва, че за основната част от
анкетираните няма нещо, което да не им харесва в социалната услуга. 45 от лица са
отговорили, че всичко има харесва, а 28 са решили, че няма да отговорят на въпроса.
Анализът на тази информация отчита, че услугите са отговорили на очакванията на
потребителите си от една страна, а от друга - че се ползват с желание и са достатъчно
натоварени.

4. Как оценяваш отношението на
екипа към теб?



5. Смятате ли, че социалната услугата е достъпна?       6.Какво искате да се промени в 
социалната услугата?

Голяма част от анкетираните
родители, а именно 82% считат, че
няма нещо, което искат да се
промени в услугата. 18% от
родителите смятат, че е необходимо
в социалните услуги да има повече.
специалисти, като сензорен
терапевт, музикотерапевт,
ерготерапевт, както и да се удължи
времето за работа със
съществуващите специалисти.

7.Колко добре беше информиран относно 8. Как оценяваш подкрепата, която
работата с теб в социалната услугата? получаваш в социалната услугата?



9.Бихте ли ползвали отново социалната услугата при нужда?

От анкетираните родители/настойници 71 биха ползвали предоставяните социални
услуги в общността отново при възникнала необходимост, а 2 от лицата са решили, че
не желаят да отговарят на посочения въпрос.

10. Бихте ли препоръчали на Ваши познати/приятели да се обърнат при нужда
към социалната услугата?

На този въпрос родителите са категорични на 100 %, че биха препоръчали на познати и
приятели предоставяните социални услуги в общността.

11.Имате ли предложения или идеи относно предоставяните социални услуги и
екипа, който Ви обслужва?/Моля, опишете и бъдете конкретни/

От анкетираните родители 85% нямат предложения и идеи за промени в
предоставянето на социалните услуги. Това може да се приеме като показател за
удовлетвореността от така предлаганите услуги. 15% от родители смятат, че трябва да
има по-голяма гласност относно предоставяните услуги, а според други е необходимо в
социалните услуги да има повече специалисти, като сензорен терапевт,
музикотерапевт, ерготерапевт, както и площадки на открито, градинки и т.н.

2.3. Анализ на качеството на предоставените социални услуги в общността,
функциониращи на територията на Община Велико Търново, на база на
попълнени 293 броя Карти за обратна връзка, /Приложение 3 /състоящи се от 9
въпроса, 2 от които отворен тип, съдържащи данни и информация за мнението на
участниците, както следва:



1.Как се чувствате когато сте в социалната 2.Какво най-много ти харесва от живота ти в
услуга? социалната услуга?

3. Какво не ти харесва в услугата?
От данните, предоставени от отворения въпрос, става ясно, че на 81 от потребителите
всичко им харесва, 8 потребители са отбелязали, че залата е малка и уредите за спорт са
недостатъчни, за 4 от потребителите времето за предоставяне на социалната услуга е
недостатъчно, а 3-ма смятат, че услугата е отдалечена. Голяма част от потребителите, а
именно 197 са решили да не отговарят на посочения въпрос.
Може да бъде направено заключение, че отговорите не се отнасят до качеството на
предоставляйте услуги, а по-скоро са препоръка за допълване дейностите и увеличаване
на организираните мероприятия извън услугата.



4.Как оценяваш отношението на екипа 5. С какво ти помогнаха в социалната
към теб? услуга?

На въпроса 61 от потребителите са
отговорили, „с усвояването на нови
знания и умения, като шиене, готвене,
писане и други с цел водене на
самостоятелен начин на живот“, а 44
от потребителите смятат, че там са
намерили приятели, както и че
специалистите са им помогнали
както с психологическа подкрепа така
и за осъществяване на социални

контакти. На въпроса не са
отговорили 188 от потребителите.

6.Смяташ ли, че в услугата към теб се отнасят 7.Колко добре беше информиран с
уважение и зачитат достойнството ти? относно работата с теб в услугата?



8. Как оценяваш грижите, които
получаваш в услугата?

По отношение на оценката на грижите,
които получават в услуга - 88% от
потребителите са посочили отговор „много
добри“, а 12% като „достатъчни“.

9.Ще предложиш ли услугата на свой
приятел, който има нужда?

Специалистите в социалните услуги оказват
в голяма степен подкрепа на потребителите,
за да водят самостоятелен начин на живот и
да се чувстват значими в обществото. По
тази причина, 98% от потребителите ще
предложат социалната услуга на свой
приятел, а едва 2% от запитаните са дали
отрицателен отговор.



2.4. На база на обработени общо 70 броя Карти за обратна връзка/Приложение № 4/,
попълнени от деца и младежи настанени в 10 социални услуги от резидентен тип,
функциониращи на територията на Община Велико Търново (Кризисен център за деца,
Наблюдавано жилище и 8 Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с/без
увреждания) се съдържат данни и информация за мнението на участниците по 8 въпроса,
1 от които отворен тип, както следва:

1.Как се чувстваш, когато си в ЦНСТ/НЖ/КЦД? 2.Какво най-много ти харесва в
ЦНСТ/НЖ/КЦД? /Дадена възможност
за повече от един отговор/.



3.Участваш ли в следните дейности? 4.Получавате ли емоционална подкрепа от 
страна на служителите?

5.Смяташ ли, че в услугата към теб се                    6.Какво е най-ценното, което научихте в 
отнасят с уважение и зачитат ЦНСТ/НЖ/КЦД?  /Дадена възможност за 
достойнството ти? повече от един отговор/.



7. Как оценяваш грижите, които получаваш    8.Какво би искал да промениш в Центъра?
в услугата? На база на обобщената информация и  

отговорите посочени от децата и 
младежите, може да се направят следните
изводи: 

Най-голям е процента на потребителите,
които не намират за необходимо да се
правят промени в социалната услуга, като
сред анкетираните има деца и младежи,
които не са изразили мнение.

Една част от анкетираните желаят да
бъдат обновени мебелите и интериора в
стаите и общите части, както и да бъдат з
акупени нови кухненски уреди.

Във връзка с режима на излизане и
прекарване на свободното време извън
услугата децата и младежите изразяват
желание режимът да бъде променен и да
имат повече свободно време.

2.5. Анализ на качеството на предоставените социални услуги от резидентен тип,
функциониращи на територията на Община Велико Търново, изготвен на база
попълнени от родители/ настойници 12 броя Карти за обратна
връзка/Приложение № 5/, състоящи се от 7 въпроса, 1 от които отворен тип,
съдържащи данни и информация за мнението на участниците, както следва:



1.Запознати ли сте с правилата в услугата, 2.Получавате ли достатъчно информация за
развитието на Вашето дете? режима при настаняване на детето Ви?

3. Смятате ли че социалната услуга спомага за 4.Как си сътрудничите с екипа?
развитието на Вашето дете?



5. Смятате ли правилата в услугата и дисциплината, 6. Как оценявате грижата и
че са важни за възпитанието на Вашето дете? подкрепата, която Вашето дете

получава в услугата?

7. Имате ли препоръки към екипа на услугата и какви са те?

Обобщението на данните, предоставени в отворения въпрос показват, че анкетираните
родители/настойници нямат препоръки към екипа на социалната услуга, като една част
от тях са допълнили отговора си и смятат, че грижата за децата е на необходимото ниво.

Заключение:

На територията на Община Велико Търново е изградена цялостна мрежа от социални
услуги, обхващаща лица от различни целеви групи: възрастни хора в надтрудоспособна
възраст, деца и младежи с/без увреждания и пълнолетни лица с увреждания.

През изминалата година е постигнато отговорно и ефективно управление на социалните
услуги функциониращи на територията на Община Велико Търново. При предоставянето
на социалните услуги са спазени всички действащи критерии и стандарти.



В организацията и основната дейност на предоставяните от Община Велико Търново
социални услуги се прилагат допълнителни положителни практики, насочени към
постигане на максимална ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост при
осъществяване на подкрепа за потребителите които ги ползват. Постигнато е
сътрудничество както между социалните услуги за резидентна и дневна грижа от една
страна, така и между тях и юридически лица с нестопанска цел, неправителствени
организации и държавни институции от друга.
Социалните услуги предоставяни на територията на Община Велико Търново успешно

задоволяват потребностите и нуждите от подкрепа на своите потребители.

Анализът за състоянието и ефективността на социалните услуги, предоставяни на
територията на Община Велико Търново е изготвен от Дирекция „Социални дейности и
здравеопазване“ и Център за социални услуги в Община Велико Търново.

Анализът за състоянието и ефективността на социалните услуги, предоставяни на
територията на Община Велико Търново е обсъден и приет от Съвета по
въпросите на социалните услуги при Община Велико Търново.

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” В ОБЩИНА ВЕЛИКО
ТЪРНОВО




