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Увод 

Настоящият анализ е част от процеса на стратегическо планиране на социалните 

услуги на общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от държавния 

бюджет. Анализът е извършен в съответствие със Закона за социалните услуги, 

Правилника за неговото прилагане (ППЗСУ) и Наредбата за планиране на социалните 

услуги. 

Ключова е ролята на Общината при изготвяне на анализа на потребностите от услуги 

и планирането им, тяхното създаване на общинско и областно ниво, при извършването 

на контрол и мониторинг не само като доставчик, но и като орган на местното 

самоуправление.  

Социалните услуги в България са един от основните инструменти за социално 

включване на уязвимите групи. Те осигуряват подкрепа на лицата за превенция и/или 

преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване 

качеството на живот, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно 

желанието и личния избор на лицата. Ролята на държавата е в осигуряването на средства 

за социални услуги и във формирането на политиките. Съгласно приетия през месец 

март 2019 г. Закон за социалните услуги (ЗСУ), oбн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 

01.07.2020 г., органите на местното самоуправление определят и провеждат общинската 

политика в областта на социалните услуги в съответствие с установените потребности на 

общинско ниво и приоритетите на държавната политика. 

При изпълнението на тези функции част от основните дейности, които кметовете на 

общините като органи на изпълнителната власт в общината реализират са свързани и с 

извършване на Анализ на потребностите от социални услуги в общината. 

Настоящия Анализ обхваща информация и данни за периода 2021г. – 2022г. и 

обхваща на територията на община Берковица.  

Анализа е изготвен от служители на Общинска администрация – Берковица, 

определени със Заповед № РД-15-1059/16.12.2022г. на Кмета на общината, които 

участват пряко в процеса по анализ на потребностите и планиране на социалните услуги 

в Община Берковица. 

 

1 Методология  
Основа за анализирането е оценката на потребностите на населението в Община 

Берковица, за да може планирането да съответства на реалните нужди от социални 

услуги за рисковите групи, за реалните възможности и капацитет на местните партньори 

за осигуряване на необходимите услуги и в по-широк план – да съответства на 

дългосрочните тенденции в развитието на общината. 

 

1.1 Цели  
Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели: 

 Отразяване на общата социално-демографска картина на населението в община 

Берковица – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

 Осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните 

потребности на лицата на територията на общината, които изцяло съответстват на 

приоритетите на държавната политика; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за 

които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 
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1.2 Методи и източници на анализа   

Настоящият анализ е разработен въз основа на събирани данни и информация от 

различни източници: 

- Публична статистическа информация от официални източници – Национален 

статистически институт (НСИ) 

- Статистически бази-данни взети от органи, които по силата на закон имат право 

да събират и администрират съответните данни като: Дирекция „Социално 

подпомагане“ (ДСП), Дирекция „Бюро по труда“, РИО на МОН, РЗИ, Общинска 

администрация - Берковица и в частност Локална база данни „Население“ на 

„Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на 

населението“ (ЕСГРАОН) и отделите, отговорни за социални, образователни и 

хуманитарни дейности; 

- Съществуващи стратегически документи, анализи, доклади и проучвания 

обхващащи територията на община Берковица – „План за интегрирано развитие 

на община Берковица 2021-2027“; 

- Специфична информация предоставена от Социални услуги на територията на 

общината. 

 

Използваните методите и техники за събиране на информацията са: 

- Събиране на данни и информация от източниците;  

- Систематизиране и обобщаване на статистически данни; 

- Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически 

документи (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие); 

- Наблюдение и анализ на състоянието на социалните услуги в общината, 

демографско състояние, жилищна среда, образование, здравеопазване и т.н.  

 

2 Показателите в общината по критериите за социални 

и интегрирани здравно-социални услуги 
 

Данните, събрани от официалните източници на информация, съгласно чл. 3 ал. 2 от 

Наредбата за планирането на социалните услуги, по показатели и критерии за община 

Берковица са както следва: 

 

№ Наименование на критерия 

Данни за 

община 

Берковица 

(брой) 

1 общ брой на населението  18800 

2 общ брой на пълнолетните лица 15264 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  3536 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  11779 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  2087 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  
67 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  1593 

 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  2154 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
758 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  
67 
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11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

222 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  3469 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 0 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

0 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 
36 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

0 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 0 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

0 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 57 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
2 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 0 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

0 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 10450 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

66 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
67 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
161 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
161 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
66 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

66 

 

 

3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

Към момента на изготвянето на анализа, на територията на община Берковица 

функционират 9 бр. услуги, които са делегирани от държавата дейности (ДДД) и една 

социална услуга, която се финансира с европейски средства (по проект) и предстои да 

стане ДДД, след приключването на проектните дейности. 
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3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 

1. Център за обществена подкрепа 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 

г. в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 

Берковица, 

кв. 

Раковица, 

ул. „Първи 

май“ 

Деца от 0 

до 18 

години в 

риск и 

техните 

семейства 

30 43 
1. информиране и 

консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия; 

5. обучение за 

придобиване на 

умения; 

 

Социална услуга 

на областно ниво 

за 

удовлетворяване 

на потребностите 

на населението от 

цялата област 

(населени места 

от Община 

Берковица и 

Община Вършец  

Социалната услуга стартира дейността си като Семейно-консултативен център, по 

проект на УНИЦЕФ. Като Център за обществена подкрепа – социална услуга в 

общността с капацитет 30 места (държавно делегирана дейност) работи от 01.04.2019г., 

съгласно Заповед №РД-01-0648/19.03.2019г. на Изпълнителния директор на АСП. 

Дейностите в ЦОП-Раковица са насочени към превенция и подкрепа на най-

уязвимите деца и семейства в риск на територията на Община Берковица и Община 

Вършец. 

В социалната услуга са назначени 6 броя служители, на пълно работно време. Няма 

свободни щатни длъжности. Служителите на ЦОП-Раковица участват в различни 

обучения с цел повишаване на компетенциите им.  

 

2. Център за обществена подкрепа 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 

г. в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 

Берковица, 

ул. 

„Ашиклар“

№ 7 

Деца от 0 

до 18 

години в 

риск и 

техните 

семейства 

50 86 
1. информиране и 

консултиране; 

2. терапия и 

рехабилитация 

3. обучения за 

деца/пълнолетни лица; 

4. мобилна 

превантивна 

общностна работа/ 

общностна работа 

5. застъпничество и 

посредничество 

 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област 

(Община 

Берковица, Община 

Вършец и Община 

Георги Дамяново) 

 

Център за обществена подкрепа - гр. Берковица е разкрит със Заповед №РД-01-

218/14.02.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане с 

капацитет 30 потребители.  

Със Заповед №РД-01-0140/30.01.2018г. капацитетът на ЦОП е увеличен от 30 на 50 

потребители. Социалната услуга удовлетворява потребностите на населението от три 

общини в област Монтана. 
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Център за обществена подкрепа - гр. Берковица е държавно делегирана услуга в 

общността, предоставяща комплекс от социални услуги, предназначени за деца и 

семейства. 

Наред с пряката си работа по предоставяне на социални услуги, ЦОП работи за 

повишаване на обществената чувствителност към социално значими проблеми. 

Социалната услуга има 10 щатни длъжности. Назначеният персонал, който 

предоставя услугата е 8 броя, всички на пълно работно време. Служителите на ЦОП 

редовно преминават обучения за подобряване качеството на социалната услуга. 

 
3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишн

а заетост за 

2022 г. в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 

Берковица 

ул. 

„Ашиклар“ 

№ 7 

Деца  без 

увреждани

я от 3 до 

18 години 

13 12,22 
1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за 

придобиване на умения. 

СУ е на областно 

ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата страна. 

(област Монтана 

- Община Берковица, 

Община Вършец и  

Област София) 

Център за настаняване от семеен тип е разкрит със Заповед №РД01-61/19.01.2010г. 

на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. Със Заповед №РД-01-

0553/30.03.2018г. на Изпълнителния директор на АСП е извършена промяна в частта 

наименование/целева група като последното наименование е Център за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания. 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Берковица 

/ЦНСТДБУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за 

пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към 

момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното 

семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. 

Персоналът, който се грижи за децата в ЦНСТДБУ е 9 броя, от които 8 на пълно 

работно време и 1 на непълно. 

 

4. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногодишн

а заетост за 

2022 г. в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 

Берковица, 

ул. „Проф. 

Александър 

Фол“ № 2 

Пълнолетни 

лица с 

умствена 

изостаналост 

14 14 
1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за 

придобиване на 

умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област 

(Община Берковица 

и 

Област Монтана) 

Центърът е разкрит като  ЦНСТ за деца/младежи с увреждания - държавно 

делегирана дейност от 01.12.2015 г. Със заповед РД-0618/23.05.2017г. на Изпълнителния 

директор на Агенцията за социално подпомагане е променен вида на услугата на Център 
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за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, считано 

от 01.06.2017г. 

Социалната услуга има 12,5 щатни длъжности. Назначеният персонал, който се 

грижи за децата в ЦНСТПЛУИ е 12 броя, от които 11 на пълно работно време и 1 на 

непълно. На служителите се провеждат редовно обучения, групови, индивидуални и 

подкрепящи супервизии. 

 

5. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногодишн

а заетост за 

2022 г. в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: Гр. 

Берковица 

Ул. 

„Стефан 

Стамболов“ 

№ 34 

Пълнолетни 

лица с 

умствена 

изостаналост 

14 13 
1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за 

придобиване на 

умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите лица 

от цялата страна. 

Социалната услуга е разкрита на 01.09.2015 година за 12 потребителя със Заповед 

№ РД01-1253/11.08.2015год. на изпълнителния директор на АСП. Със заповед № РД01-

367/30.03.2016 год. на АСП капацитета е променен на 14 потребителя. 

ЦНСТПЛУИ е дългосрочна социална услуга в общността – резидентен тип за 

възрастни хора с умствена изостаналост, установени с ЕР от ТЕЛК/ НЕЛК  или ЛКК. 

За предоставянето и поддържането на среда, близка до семейната, се грижат 

квалифицирани служители, работещи на трудов договор. 

Социалната услуга има 12,5 щатни длъжности. Назначеният персонал, който се 

грижи за потребителите е 12 броя, от които 11 на пълно работно време и 1 на непълно. 

 

6. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: Гр. 

Берковица 

Ул. 

„Стефан 

Стамболов“   

№ 34 А 

Пълнолетни 

лица с 

умствена 

изостаналост 

8 8 
1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране;  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за 

придобиване на умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите лица 

от цялата страна. 

Защитено жилище - гр. Берковица е открито на 26.09.2007г. със Заповед 

№389/13.04.2007г. на АСП и със Заповед №РД01-1231/28.10.2014г. е променено името на 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, със Заповед № РД01-

0529/29.03.2018г. името е сменено на Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост - гр. Берковица (ЗЖЛУИ). 

ЗЖЛУИ е социална услуга, насочена към възрастни хора с увреждания, които 

нямат нужда от 24 часово подкрепа. 

Назначеният персонал, който се грижи за лицата в Защитеното жилище е 6 броя, от 

които 5 на пълно работно време и 1 на непълно. 
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7. Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой 

лица, 

админист

риращи 

услугата 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 

Берковица, 

пл. „Йордан 

Радичков“ 

№ 4, 306 ст. 

67 80 23 30 2 
СУ на общинско ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от всички 

населени места в общината. 

От 01.01.2021г., съгласно Заповед №РД01-2471/30.12.2020г. на АСП, в община 

Берковица стартира специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“.  

Асистентската подкрепа е делегирана от държавата дейност, която се предоставя в 

домашна среда и извън нея. Капацитетът на услугата е 67 потребители с 22 бр. асистенти 

на пълен работен ден. 

Към 31.12.2022г. на трудови договори към услугата са назначени: социален 

работник, счетоводител и 30 лични асистенти, полагащи почасова помощ в домашна 

среда на 67 потребители. През последната година през услугата са преминали общо 88 

потребители. 

 

8. Дом за стари хора 
Място Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна 

заетост за 

2022 г. в 

брой. 

Лежащи 

лица1  

Брой 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите по чл. 

15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: град 

Берковица 

3500 

Ул.“Стефан 

Стамболов“ 

№ 32 

150 139 70 
1. резидентна грижа (за лица 

в надтрудоспособна 

възраст); 

2. информиране и 

консултиране. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите лица от 

цялата страна. 

 

Домът започва да работи и да предоставя социални услуги на първите си 

потребители през 1979г. като Пансион на БПФК, в последствие е преименуван на Дом за 

революционни кадри и след 1989 год. функционира като Дом за стари хора с ОЛБ. 

Независимо от името дейността на Дома винаги е била свързана с осигуряването на 

грижи за старите хора в среда извън домашната. 

Дома е специализирана институция предоставяща комплекс от социални услуги – 

делегирани от държавата дейност. Тук се настаняват лица навършили възрастта за 

придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл.68 ал.1-3 от 

Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически 

увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. 

Услугата удовлетворява потребностите лица от цялата страна (83 от Община  

Берковица, 35 от Община Монтана, 5 от Община Г. Дамяново, 3 от София, 4 от Вършец, 

3 от Медковец, 1 от Брусарци, 1 от Видин, 2 от Криводол, 2 от Враца, 2 от Бойчиновци, 1 

от Чипровци, 3 от Якимово, 1 от Лом, 1 от Кула). 

Потребителите на СУ се обслужват от 61 броя служители на пълно работно време и 

3 на непълно. От 66 щатни длъжности, незаети са 1 бр. фелдшер, 2 бр. работник-

строителство и ½ общ работник. 
 

                                                 
1 Настанени лица с потребност от постоянни медицински грижи 
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9. Дом за пълнолетни лица с деменция – с. Бистрилица, ул. Живовска №7 

Домът за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД) е специализирана институция от 

резидентен тип, разкрит през 1968г. като Дом да възратни хора с деменция.  

ДПЛД предоставя комплекс от социални услуги на лица с деменция, установена с 

протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Услугата работи на пълен 

капацитет – 55 лица. За тях полагат грижа 31,5 бр. служители.  

Социална услуга се предоставя на областно ниво за удовлетворяване на 

потребностите лица от цялата страна. 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 

оперативни програми. 

 
Социална 

услуга/ място 

на предоставяне  

Финансирана по 

операция 

Точна дата 

на 

приключване 

на проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 

от ЗСУ 

Целева 

група 

Брой 

места 

Заетост2 

брой 

Проект с 

наименование

: „Дневен 

център за 

деца и 

младежи с 

увреждания 

– гр. 

Берковица“  

наименование 

на услугата: 

ДЦДМУ 

с адрес: 

гр. 

Берковица, 

ж.к. Изгрев 

BG05M9OP001-2.019 

„Продължаваща 

подкрепа за 

деинституционализа

ция на децата и 

младежите – ЕТАП 2 

– предоставяне на 

социални и 

интегрирани 

здравно-социални 

услуги за деца и 

семейства“ 

КОМПОНЕНТ 1, 

ОПРЧР 2014-2020 

01.07.2023г. 1. информиране 

и консултиране; 

2. 

застъпничество 

и 

посредничество; 

3. терапия и 

рехабилитация; 

4. придобиване 

на умения;  

5. дневна грижа 

Деца и 

младежи 

с 

увреждан

ия 

30 места 

дневна 

грижа и 

60 места 

консулт. 

услуги 

17 бр. 

Дневен център за деца и младежи с увреждания, намиращ се в ж.к. Изгрев, гр. 

Берковица (сградата на бивша ЦДГ №5), предоставя социални услуги на потребителите 

си от края на 2020 год. по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и 

младежи с увреждания - гр. Берковица”, процедура BG05M9OP001-2.019 

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ 

КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Целевата група, обхваната в проекта включва 30 деца и младежи с увреждания и 

техните семейства, в това число и деца, настанени в резидентни услуги на територията 

на община Берковица. Може да бъде оказана професионална подкрепа и на още 60 

потребители, които посещават Центъра почасово, според необходимостта да получат 

логопедична, психологична и/или терапевтична помощ.  

Дневният център реализира разнообразни програми, съобразени с конкретните 

нужди на децата и младежите и спомагащи за социалното, емоционалното, адаптивното 

и физическото им развитие. Акцентът е върху дневната грижа, като потребителите се 

подпомагат от професионалистите с цел социално включване и превенция на 

настаняването им в специализирана институция. 

                                                 
2 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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В социалната услуга са назначени 15 служители: Управител, соц. работници, 

педагози, логопед, кинезитерапевт, муз. педагог (музикотерапевт), психолог, медицинска 

сестра и неспециализиран персонал. 

До 31 декември 2022г. по проекта са предоставени услуги на 26 деца и младежи с 

увреждания. 

 

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности в община Берковица 

На територията на Община Берковица няма разкрити интегрирани здравно-социални 

услуги. 

4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Берковица 

Съгласно предоставената информация от Дирекция „Социално подпомагане“- 

Берковица (Приложение №1), относно списъците на чакащите по първо желание за 

социалните услугите, които функционират на територията на Община Берковица са 

регистрирани общо 277 желаещите лица. 

Най-голям брой – общо 173 са желаещите да ползват двете социални услуги Център 

за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

(ЦНСТПЛУИ), следвани от 61 лица, регистрирани като чакащи за Дом за стари хора с 

отделение за лежащо болни – гр. Берковица. Чакащи лица има и за услугите 

„Асистентска подкрепа“ – 23 бр. и „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ 

– 20 бр. 

Съгласно събраните данни в таблицата, можем да обобщим, че преобладаващите 

групи потребители, регистрирани като чакащи за социалните услугите, предоставяни от 

Община Берковица, са лица с умствена изостаналост и възрастни хора, нуждаещи се от 

подкрепа и грижи. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЦНСТПЛУИ ЗЖЛУИ 
АСИСТЕНТСКА 

ПОДКРЕПА 
ДСХ 

Брой на социалните 

услуги  
2 1 1 1 

Брой желаещи да 

ползват услугите  
173 20 23 61 

Към момента на събиране на данните, не са регистрирани чакащи за услугата Център 

за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и за двата Центъра за обществена 

подкрепа, но при двете услуги в общността се наблюдава брой на средногодишна заетост 

над капацитета на СУ. 

 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Берковица 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

В Община Берковица са регистрирани потребители от други общини, ползващи 

социални услуги, разпределени както следва: 
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1. Дом за стари хора с ОЛБ – общо 64 брой потребители от общините Монтана, 

Георги Дамяново, Якимово, София, Вършец, Видин, Враца, Криводол, Бойчиновци, 

Чипровци, Лом, Брусарци, Медковец и Кула. 

2. ЦНСТПЛУИ (ул. Стефан Стамболов №34) – 1 бр. потребител от община Добрич. 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – общо 10 бр. 

потребители от общините София, Враца, Монтана и Вършец 

4. ЦНСТПЛУИ (ул. Александър Фол №2) – 2 бр. потребители от общините София и 

Монтана. 

5. ЦОП - гр. Берковица – общо 35 бр. от общините Вършец и Георги Дамяново 

6. ЦОП - Раковица – 32 бр. от Община Вършец 

7. Дом за пълнолетни лица с деменция - с. Бистрилица – общо 45 бр. потребители 

от  общини Монтана, Враца, Вършец, Плевен, Варна. 

Информацията е събрана от регистрите на потребителите, воден във всяка услуга и 

Дирекция „Социално подпомагане“- Берковица към края на 2022 год. 

5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно-

социални услуги 

На територията на Община Берковица няма интегрирани здравно-социални услуги. 

 

6 Информация за демографското развитие в община 

Берковица 
 

По данни на ГРАО и НСИ демографската структура на населението на Община 

Берковица е подчинена на установилите се през последните години общи тенденции за 

намаляване на броя и застаряване на населението, отрицателен естествен прираст и 

засилени миграционни процеси на национално, областно и общинско ниво. 

Данни/информация за демографското развитие в община Берковица за последните 

5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой 18800 19101 19351 19511 19783 

Раждаемост брой 175 200 183 202 172 

Смъртност брой 456 432 332 360 362 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -281 -232 -149 -158 -190 

Заселени 
брой няма 

данни 
583 390 324 351 

Изселени 
брой няма 

данни 
353 458 386 387 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/-  230 -68 -62 -36 

Гъстота на населението бр. души на кв.км. 40,54 41,19 41,73 42,07 42,66 

Брой градско население брой 14735 14932 15065 15170 15307 

Брой селско население брой 4065 4169 4286 4341 4476 

 

Данните на национално, областно и общинско ниво за основните демографски 

показатели - раждаемост, смъртност и естествен прираст, показват неблагоприятни 

тенденции за естествено възпроизводство на населението през анализирания пет 

годишен период.  

Негативната тенденция за намаляване на брой на населението е характерна за по-

голямата част от населените места на община Берковица. Най-голям е броя на 

населението на общинския център град Берковица – 14 735 души. 
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Преобладаващите населени места в общината са малките села, с общо население 

4065 души, като най-многолюдни са селата Бързия, Замфирово и Боровци. С критично 

нисък брой население (с тенденция към пълно обезлюдяване и изчезване) са селата 

Рашовица, Цветкова бара, Песочница. 

Данните от текущата демографска статистика на НСИ за периода сочат, че община 

Берковица продължава тенденцията за проблемна възрастова структура на 

населението. Продължава да намалява броя на населението в трудоспособна възраст, 

което основно е последица от намаляване броя на населението в общината. 

Трите възрастови групи на населението (под трудоспособна, трудоспособна и над 

трудоспособна възраст) имат отношение към броя на заетите лица, т.е. на трудовия 

потенциал на общината. Статистическите данни показват, че по отношение на 

възрастовата структура на населението в община Берковица през периода се наблюдава 

идентичната на намаляването на населението тенденция - намалява населението и в 

трите възрастови групи, с най-голяма степен за над трудоспособната възраст. 

„Картината“ се покрива с тази средна за страната, характеризираща се с намаляване на 

населението и в трите възрастови групи. Процесът на остаряване се изразява във високия 

дял на възрастното население – всеки трети е над 65 години. Населението е в процес на 

демографско стареене, като групата на възрастните над трудоспособна възраст 

респективно се увеличава. Процесите на стареене са изявени повече в селата, като в 

някои почти няма детско население. Подобна възрастова структура поражда множество 

социални и здравни проблеми. 

Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската 

характеристика на населените места и териториалните единици. Демографските данни 

показват, че в община Берковица средногодишният брой на родените е 186 за последните 

години. Най-висок е броят на ражданията през 2018 г. и 2020 (съответно 202 и 200 

случая), а най-нисък през 2017 г. – 172 случая.  

 Смъртността в Община Берковица бележи лек спад до 2019 г., докато през 2020 

година има скок в броят на умрелите от 432 души, причина за който е СOVID – 

пандемията. 

Естественият прираст на населението като абсолютен брой и като коефициент 

средно за община Берковица е отрицателен, в резултат на намаляване броя на 

живородените и увеличаване броя на умрелите. По данни на ГРАО естественият прираст 

на Община Берковица значително намалява.  

Положителна тенденция през 2020 г. е обръщането на тенденциите за показателя 

механичен прираст, както на национално, областно, така и на общинско ниво. В 

годините на пандемия населението се премества от големите град към по-малките 

населени места. През 2020 г. показателя механичен прираст е с положителна стойност - 

230 души, тоест в община Берковица през 2020 г. са се заселили повече хора, отколкото 

са напуснали общината, за област Монтана прирастът е с 687 души, а за страната – с 30 

715 души. 

Половата структура на населението на общината е повлиява от процесите, 

свързани с естественото движение на населението (раждаемост и смъртност), 

механичното движение на населението (емиграция и имиграция), продължителността на 

живот и други. Като тенденция жените преобладават над мъжете. Основна причина за 

по-големия брой е съществуващата по-високата смъртност и по-ниската средна 

продължителност на живота при мъжете. Това на практика води до акумулиране на по-

големи контингенти жени във високите възрастови групи. 

Промените в демографското състояние на Община Берковица през последните 5 

години са повлияни от икономическата и социална ситуация. Регистрираните лица с 

трайни увреждания са 2154 бр., което представлява 11 % от общия брой на населението 

на Община Берковица. И тук се наблюдават неблагоприятни тенденции. 
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7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Берковица 
 

През последните години община Берковица залага на подобряването на 

енергийната ефективност и условията на обитаване като ключов приоритет за развитие в 

общината. Чрез финансиране от ОП „Региони в растеж” и други донори са предприети 

мерки за подобряване на енергийната ефективност на обекти от образователната, 

културната и социална инфраструктура, както и на ключови сгради на общинската и 

държавната администрация.  

 

7.1 Социална инфраструктура 
7.1.1 Социални услуги 

Социалните услуги на територията на община Берковица са организирани по 

достъпен начин за всички, които се нуждаят от социална подкрепа и посрещане на 

потребностите.  

Почти всички, които функционират на територията на общината са ситуирани в 

града, с изключение на Дом за пълнолетни лица с деменция, които се намира в село 

Бистрилица. Всички се намират в регулация и до всички е осигурен достъп за 

транспортни средства. Пътят до всяка е асфалтиран и проходим целогодишно. 

1. Сградата, в която се помещава Център за обществена подкрепа - Раковица е 

собственост на Община Берковица и е отдадена за безвъзмездно ползване на социалната 

услуга. Състои се от две големи помещения за работа с деца и родители, както и 3 

помещения за офиси на персонала – едно от тях е обособено като социално помещение, 

което се използва и за групова работа с децата. Помещенията в ЦОП са ремонтирани и 

оборудвани при реализацията на проекта на УНИЦЕФ – България. Изградена е рампа за 

достъп на хора с увреждания до помещенията вътре. 

На разположение на екипа е лек автомобил за мобилната работа, а при нужда и за 

съдействие с транспорт до болнични и други институции на клиентите на ЦОП. 

ЦОП се намира в началото на квартал „Раковица“, ул. „Първи май“, на 

комуникативно и удобно място.  

2. Център за обществена подкрепа - гр. Берковица се помещава в част от сградата 

на бивш ДДЛРГ „Люба Тенева“ - 11 стаи, разположени на 2 етажа. Сградата е 

собственост на община Берковица и е отдадена за безвъзмездно ползване на Центъра. 

През 2021 г. завършила напълно смяната на дограма и вътрешните врати. Стоите на СУ 

са обновени и боядисани, закупени и монтирани са климатици. Услугата ползва и 

подържа част от двора, непосредствено пред входа. Разполага със собствен автомобил. 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания се намира в 

сграда построена по проект «Нова перспектива за деца в риск и техните семейства» по 

програма ФАР. Състои се от 19 броя помещения, разположени на 2 етажа. В двора на 

ЦНСТДБУ има баскетболно игрище. 

В близост е до административни, образователни и обществени сгради на града. 

Материалната база се поддържа в добро състояние - подменен е ламината в спалните 

помещения на децата, всички спални и част от общите помещения са пребоядисани през 

2021 г. Закупени са бюра за всяко настанено дете. 

 Организацията на пространството отговаря на целите и функциите на ЦНСТДБУ, 

като осигурява благоприятни условия за предоставяне на качествена услуга. 

4. Сградата на ул. „Проф. Александър Фол“ №2, в която се предоставя услугата 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост е 

новоизградена с финансови средства по Мярка 321 «Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013 г. Сградата е нова, с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, има 
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асансьор. Състои се от 20 бр. помещения, разположени на 3 етажа. В двора са обособени 

кътове за отдих. 

ЦНСТПЛУИ се намира в близост до основни училища, магазин за хранителни 

стоки, ЦОП, ЦНСТДМБУ и др. 

5. Услугата Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост (ул. Стефан Стамболов №34А) е разположена в сграда на два 

етажа. Около ЦНСТПЛУИ има изградени цветни лехи и площадка за отдих. През 

пролетно-летния сезон се предоставя възможност за работа в зеленчукова градина с 

подкрепата на трудотерапевтите. За по-голямо удобство на потребителите е изградена 

външна рампа за инвалидни колички. 

ЦНСТПЛУИ има собствен превоз, които е на разположение на потребителите. 

6.  Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е разположено в 1 

самостоятелна масивна сграда, на три етажа на ул. Стефан Стамболов №34. Къщата е 

построена по проект по програмата „Красива България”. Подобрена е материалната база 

на социалната услуга. Подновено част от кухненското оборудване. 

Намира се на 3 км. от центъра града в подножието на връх Ком, в местност с 

красива природа и възможност за много разходки и различни дейности. 

7. Асистентска подкрепа – социалната услуга се предоставя в домашната среда на 

потребителите. За администриране на услугата е предоставена стая в сградата на 

Общинска администрация – Берковица. Осигурено е необходимото оборудване и 

обзавеждане и др. необходимо за създаване на нормални условия. 

8. Дом за стари хора с ОЛБ е разположен в масивна сграда, обособено цяло, 

състоящо се от 3 триетажни блока свързани помежду им с топла връзки и към тях са 

долепени сградата в която са разположени кухнята – майка; пералната и парната 

централа. Сградата е строена в периода 1973-1978 год.  

Двора на Дома е около 10 дка и представлява парк с алеи за разходка, тревна площ 

и широколистни и иглолистни дървета, цветни фигури с градински цветя и керамични 

дворни украшения. Част от двора е разработена, засадена е с овощни дървета и се 

използва за трудотерапия.  

ДСХ с ОЛБ – град Берковица разполага със собствен превоз, който потребителите 

използват: Бус Форд „Транзит“ с 8 места, платформа и свободно пространство за качване 

на 2 инвалидни колички и лек автомобил – ДЕУ „Нексия“. През 2021г. е закупен и 

служебен автомобил Дачия „Сандеро“. 

По Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа на НПВУ предстои да 

бъдат извършени строителни дейности и доставка на основно оборудване и обзавеждане 

с оглед реформиране на дома и привеждането му в пълно съответствие с изискванията на 

стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна 

възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. 

9. Дом за пълнолетни лица с деменция – с.Бистрилица разполага с основна 

двуетажна сграда, в която са разположени стаите на потребителите, кухня, столова, 

перално помещение, складови помещения, приемна, манипулационна, дневна, баня, 

рехабилитационен кабинет, кабинет за занимателна терапия и сушилня. В двора е 

направена беседка с пейки за отдих на потребителите. 

През 2021г. е  извършен основен ремонт на покрива. Боядисани са стаи на 

потребителите и общите части, подменени са радиатори с нови, изградена е система за 

видео наблюдение, закупени са нови легла за потребителите, техника и обзавеждане.  

Социалната услуга разполага със собствен превоз. 

 

7.1.2 Жилищни условия 

През последните години Община Берковица определя подобряването на 

енергийната ефективност и условията на обитаване като ключов приоритет за развитие в 

общината. Чрез финансиране от ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027  са предприети мерки 
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за подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица. 

Проекти за подобряване на жилищни сгради са реализирани и в рамките на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Община Берковица активно работи за подобряване състоянието на инфраструктура 

в населените места от общината и поддържането им в добро състояние. Ежегодно се 

извършва рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на общината, текущ ремонт /изкърпване/ на 

улиците в населените места чрез средства от общинския бюджет, от държавния бюджет 

и с европейско финансиране.  

За изграждане на нова и за реконструкция на съществуващата вътрешна 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура са предприети мерки и се извършват 

инвестиции. 

Обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност  

Ромското население в Община Берковица е съсредоточено в гр. Берковица - кв. 

Раковица (80%), представители от етнически малцинства живеят и в с. Замфирово, с. 

Боровци и с. Мездрея. Общият броя на ромското население в общината е 1506 души. В 

Община Берковица 6 души се самоопределят като турци, а 58 като други етнически 

групи. 

В обхвата на кадастралната карта на общината е и кв. Раковица. Районът, населяван 

от самоопределилите се като роми лица е урбанизиран (УПИ) и е включен в плана на гр. 

Берковица. Общата урегулирана площ е около 30 хектара. Селата Боровци, Замфирово и 

Бързия имат кадастрална карта, а другите села в община Берковица имат действащи 

кадастрални и регулационни планове. 

В квартал Раковица има напълно изградена електрическа мрежа и на 50% 

канализационна мрежа. Жителите на квартала имат водопровод, но едва около 30 са 

законно регистрирани. Къщите в квартала са предимно двуетажни, като в по-голяма част 

от тях живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца. 

В Община Берковица няма домакинства, които да живеят при изключително лоши 

битови условия - обитаващи жилища в изключително лошо състояние, без вода, ток, 

канализация. 

В квартала има изградена система за смето-почистване и поставени контейнери, 

като сметосъбирането се извършва редовно (по график). 

С цел подобряване социалната инфраструктура и благоустройство на квартала в 

град Берковица, се изготвят и изпълняват различни проекти за изграждане на 

водопроводи, канализация, улично осветление и улици. 

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 

Транспортната достъпност в общината се осъществява основно чрез пътната и 

железопътната мрежа. Въпреки наличието на жп линия, от водещо значение за общината 

е автомобилният транспорт, чрез който се осъществяват връзките между отделните 

населени места в общината и извън нея. 

Предвид планинския релеф на територията, общинската пътна мрежа е с особена 

важност за община Берковица. За повече от населените места общинските пътища са 

единствените, които ги свързват с центъра на общината или други населени места. 

На север от община Берковица преминава първокласният път път І-1 граница 

Румъния – Видин – Монтана – Ботевград – София – Благоевград – Кулата - граница 

Гърция (Европейска категоризация Е79). Пътят формира коридора на основната TEN-T 

мрежа - „Ориент/Източно-Средиземноморски” - трансевропейския транспортен коридор 

№4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага - Виена/Братислава – Гьор – Будапеща – Арад - 

Констанца/Крайова – Видин - София - Солун/Пловдив – Истанбул). Коридор №4 

провежда международните потоци между Румъния, България и Гърция посредством 
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българския участък Видин - Монтана - София - Кулата, като осигурява връзка между р. 

Дунав и Бяло море. 

Вторият по значимост път за обслужване на област Монтана, който я свързва с 

вътрешността на страната и най-важната транспортна артерия за община Берковица е 

второкласният ІІ-81 Лом-Монтана-София, свързващ пристанище Лом с областния 

център Монтана и София, пресичайки направлението на международния път Е-79. Този 

път преминава през цялата общинска територия и гр. Берковица и често този път се 

разглежда като алтернативно трасе на коридор №4.  

По данни на Областно пътно управление Монтана, през община Берковица 

преминават следните републикански пътища: 

– РП II-81 е с направление, както следва „граница ОПУ София — Проход 

Петрохан — о.п. Берковица - Благово - о.п. Монтана - Лом“. Второкласен път, който от 

км 50+870 до 89+800 км с дължина L=38,930 км. е в територията на община Берковица; 

– РП III-812 е с направление „(Петрохан - о.п. Берковица) - Вършец - (Долна Бела 

речка- Стояново)“. Третокласен път, който от км 0+000 до 6+400 км с дължина L-6.400 

km е в територията на община Берковица; 

– РП III-817 е с направление „(о.п. Берковица-Благово) — Боровци  (Белимел-

Монтана). Третокласен път, който от км 0+000 до 11+800 км с дължина L=11,800 км. е в 

територията на община Берковица; 

– РП III-8104 е с направление „(о.п. Берковица - Благово) - Замфирово - Пърличево 

- (Стояново-Сумер)“. Третокласен път, който от км 0+000 до 12+862 км с дължина 

L=12,862 км. е в територията на община Берковица. 

  Общата дължина на републиканската пътната мрежа на територията на община 

Берковица е 75,395 км., съответно: второкласна пътна мрежа 38,930 км. и третокласна 

пътна мрежа – 36,465 км. 

Железопътната мрежа, която обслужва община Берковица е чрез ЖП 

отклонението Бойчиновци-Монтана-Берковица от VІІ главна жп линия Видин-

Бойчиновци-Мездра/София. От жп гара Бойчиновци, жп клонът свързва областния град 

Монтана и общинския център Берковица в южната част на областта. ЖП линията е 

единична, електрифицирана, с обща дължина 36 км. Общината се обслужва от ЖП гара 

Берковица и ЖП спирките в с. Бокиловци и с. Боровци. 

 

7.2 Образование  

Образователната система има определяща роля за демографското, икономическото 

и социалното развитие на обществото. Визията за бъдещето й определя 

професионалното, социалното и личностното развитие на младите хора и допринася за 

подобряване качеството на живот в общината, а приоритетите й гарантират нейното 

устойчиво развитие и конкурентоспособност. Образованието е един от основните 

приоритети на Община Берковица.  

Общинската образователна система обхваща 6 целодневни детски градини – три в 

град Берковица и три в селата Боровци, Бързия и Замфирово, 6 основни училища – 4 в 

град Берковица и 2 в селата Бързия и Замфирово, 2 гимназии, Център за специална 

образователна подкрепа и Център за подкрепа за личностно развитие. (Приложение №2 

– таблица образование) 

Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската 

образователна система. Мрежата от детски градини съответства на демографските и 

социално-икономическите промени в общината. Отчитайки средногодишното 

намаляване на броя на децата, наличния капацитет на детските градини и обхвата на 

децата, наличната база е достатъчна за пълното обхващане на децата в училищна възраст 

и желаещите да посещават детска градина деца. 

В сферата на предучилищното обучение и възпитание работят освен  шестте детски 

градини и 3 подготвителни групи към основните училища  - една във 2. ОУ „Христо 

Смирненски“ – Берковица и две в 4. ОУ „Георги С. Раковски“ – в квартал „Раковица“, 
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които подготвят децата за постъпването им в първи клас. Териториалното разположение 

на училищата и детските градини дава възможност за осигуряване задължителното 

обучение на учениците до 16 години, както и обучението и възпитанието на децата от 3 

до 7 години. 

На учениците и децата от подготвителните групи от населени места, в които няма 

училища или детска градина е осигурен безплатен транспорт и целодневна организация 

на учебния ден. Учениците от с. Мездрея, с. Боровци, с. Гаганица, с. Котеновци и с. 

Бистрилица се превозват до средищното Второ основно училище „Христо Смирненски“ 

– Берковица. 

Транспортът е организиран съгласно регламента в Наредба за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на 

цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, приета с ПМС № 163 от 

29.06.2015 година. В общината е разработена оптимална „транспортна схема“, която е 

съобразена с чл. 53, ал. 4 и ал. 6 от ЗПУО, относно осигуряването на безплатен транспорт 

за децата и учениците до детска градина или училище в най-близкото населено място на 

територията на общината или на съседна община. През последната учебна година за 

децата от квартал „Раковица“ е осигурен равен достъп до образование чрез транспорт до 

детските градини в град Берковица поради липсата на такива в квартала, в който живеят 

децата. Всяка година се осигурява транспорт на учениците чрез проект към ЦОИДУЕМ, 

с който се цели да се подпомагане транспорта и интеграцията на деца от ромски 

произход от местоживеенето до детските градини в града. За учениците от отдалечените 

квартали на града също бе осигурен безплатен транспорт до всички училища и детски 

градини. 

Предучилищно образование  

Мрежата от детски градини съответства на демографските и социално-

икономическите промени в Общината. Отчитайки средногодишното намаляване на броя 

на децата, наличния капацитет на детските градини и обхвата на децата, наличната база е 

достатъчна за пълното обхващане на децата в предучилищна и училищна възраст и 

желаещите да посещават детска градина деца. 

В сферата на предучилищното обучение и възпитание обучение осигуряват 6 

детски градини и 3 предучилищни групи към основните училища, които подготвят 

децата за постъпването им в първи клас.  

Три от детските градини се намират в град Берковица (данни за учебната 2022/2023): 

– ДГ „Малина" -  86 деца, 

– ДГ „Пролетна дъга" - 113 деца, 

– ДГ „Звънче" - 117 деца. 

Останалите три детски градини се намират в: 

– Село Бързия - ДГ „Васил Левски" – 12 деца, 

– Село Замфирово - ДГ „Детелина" – 41 деца, 

– Село Боровци - ДГ „Червената шапчица"- 26 деца. 

Подготвителните групи към основните училища са: 

– II ОУ - подготвителна група 5  и  6 - годишни - 12 деца, 

– IV ОУ - две подготвителни групи 5 и 6-годишни - 32 деца. 

За създаване на условия за подобряване на качеството на възпитателно-

образователната работа с децата, отговарящи на съвременните изисквания, детските 

градини разполагат с ИКТ технологии: компютърни конфигурации, копирна техника, 

осигурен е постоянен достъп до интернет. Осигурени са в достатъчна степен дидактични 

и игрови материали, обособени са кътове по интереси, предразполагащи развиване на 

творческото мислене и въображение. 

През учебната 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 година Община Берковица 

осигурява равен достъп до качествено образование на децата от ранна детска възраст 

чрез осигуряване на транспорт по проект към ЦОИДУЕМ. По проекта са предвидени 
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дейности и за съхраняване на традициите на всички етноси, възпитание в толерантност 

между етносите, образователни игри, работа със съвременни технологии, учебни 

пособия и материали. 

Училищно образование 

Училищната мрежа в община Берковица е претърпяла няколко етапа на 

оптимизация на училища в селата. Това е логично следствие от ниска раждаемост, 

миграция, рязко застаряване на населението в малките населени места. Обособяването на 

средищно училища, безплатният транспорт, целодневната организация на учебния 

процес - съчетано с желанията на родителите, качественият учебен процес, водят до все 

по-намаляващ брой ученици в училищата в малките населени места на община 

Берковица. Променя се и съотношението на етническите групи. Общинските училища са:  

– 1.ОУ „Никола И. Вапцаров" - град Берковица - 159 ученици за последната година; 

– 2.ОУ „Христо Смирненски" - град Берковица – 165 ученици, 12 деца. Второ 

основно училище „Христо Смирненски" е със статут на средищно училище от 2006 

г., потвърдено с ПМС № 84 от 2009 г.  

– 3.ОУ „Иван Вазов" - град Берковица - 193 ученици; 

– 4.ОУ „Георги С. Раковски" - град Берковица – 163 ученици,32 деца; 

– ОУ „Георги С. Раковски", с. Бързия - 32 ученици; 

– ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Замфирово – 41 ученици; 

С Решение № 907/ 26.11.2009 г. на Министерския съвет Основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий" - Замфирово е включено в списъка на МОН със защитените училища 

в Република България от учебната 2009/2010 година и училището получава съответно 

дофинансиране на учебната дейност. 

– ЦСОП – Берковица – с 20 деца с умерена, тежка умствена изостаналост и 

множество увреждания, разпределени в 4 паралелки и педагогически персонал 

8души.  

Всички ученици са постъпили в училището след писмено желание от страна на 

родителя, след изчерпани други възможности за обучение и възпитание и след оценка на 

ЕКПО към РИО-Монтана. Специалистите от тези екипи са дали становище, че 

обучението и възпитанието на тези деца не може да се осъществи в 

общообразователните училища поради сериозните им здравословни, поведенчески и 

други специфични особености. 

– Гимназия "Д-р Иван Панов" - 204 ученици за учебната 2022/2023 година; 

– Лесотехническа професионална гимназия с обучаващи се 179 ученици.  

– Център за работа с деца (ЦПЛР) подготвя 133 ученици. Сформирани са постоянни 

групи, включени в извънучилищните дейности: ски, биатлон, ръгби, футбол, 

художествено слово, предприемачество, живопис и приказен свят. Тези дейности 

осигуряват условия за удовлетворяване на интересите на учениците, осмисляне на 

свободното им време, дават нови възможности за лична изява чрез участия в състезания 

и конкурси. ЦПЛР участва в организацията и провеждането на Общински кръг на 

Националната викторина „Да запазим децата на пътя“.  

Община Берковица реализира различни проекти за подобряване на условията и 

обновяване на материало-техническата база в сферата на образованието. Последните 2 

изпълнени проекта са: 

„Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна 

инфраструктура в Община Берковица – ДГ „Звънче“, град Берковица“ по ОПРР 2014-

2020 на обща стойност от 453 000 лв. Основната цел на проекта е внедряване на 

високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за 

значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване 

качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите. 

По Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в 

Република България по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. се 



 

 
20 

изпълнява проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа 

професионална гимназия - гр. Берковица“ с бенефициент Община Берковица в периода 

02.09.2020 г. – 02.03.2023 г. на стойност 1 299 930 лв. Проектът е насочен към 

подобряване на образователната инфраструктура (т.ч. повишаване на енергийната 

ефективност на сградата, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки), подобряване 

качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред 

учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно 

оборудване и обзавеждане на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица.  

Изводи: 

След изложената информация за състоянието на предучилищното и училищно 

образование на територията на Община Берковица и взаимодействието между ключовите 

фактори се направи оценка, идентифицираха се нужди и се изведоха следните изводи: 

– Основен проблем, стоящ пред образованието, е демографският фактор - намаляване 

броя на децата в училищна възраст. В сравнение с предходните години броят деца в 

предучилищна и училищна възраст е намалял с 15%. Проблем през последните 

години е запълването на паралелките в училищата по селата, където функционират и 

маломерни паралелки. 

– Гарантирането на равен достъп до качествено образование е задължение, с което да 

се осигури възможност децата да посещават училище със съвременна материално-

техническа база и да се обучават в конкурентна среда, в т.ч. да се провежда 

интегрирано обучение на децата от различните етнически групи. Това е тясно 

свързано с процеса на оптимизация на училищната инфраструктура. 

– В Община Берковица няма необхванати деца и ученици. Работи се активно и 

целенасочено към недопускане отпадането на подрастващите от образователната 

система. 

– Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската 

образователна система. Териториалното разположение на училищата и детските 

градини дава възможност за осигуряване задължителното обучение на учениците до 

16 години, както и обучението и възпитанието на децата от 3 до 7 години. 

 

7.3 Здравеопазване 

Здравето на населението е обусловено от комплексното въздействие на биологични 

и социални фактори, като определящи се считат обществено-политическото и 

икономическо ниво на развитие и произтичащите от него условия на живот.  

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни 

групи показатели формиращи оценката за здравето на населението. Населението в 

региона е в процес на демографско стареене, като групата на възрастните над 

трудоспособна възраст респективно се увеличава. Подобна възрастова структура 

поражда множество социални и здравни проблеми. Възрастните хора са носители на 

повече от едно хронично заболяване, това променя вида на здравните и социални 

потребности, като отправя определени изисквания към тяхното задоволяване.  

Структурата на заболеваемостта в Община Берковица е в посока завишаване на 

социално-значимите болести, като най-висок процент е за болести на органите на 

кръвообращението, на дихателната система, на окото и придатъците му, на пикочно-

половата система и болести на ендокринните жлези. 

Инфраструктурата на здравеопазването и показателите за състоянието на 

здравеопазването в община Берковица остава без съществени промени от доста дълъг 

период.  

По данни на НСИ за последните пет години. показателите за състоянието на 

здравеопазването в община Берковица показват минимални изменения:  

- увеличава се броят лекарите по дентална медицина с 1 брой (от 5 през 2019 г. на 6 

през 2020 г., и 7 през 2021г./ на медицинските специалисти по здравни грижи с 1 брой 

(от 51 през 2019 г. на 52 през 2020 г.); 
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- намалява броя на лекарите с 1 брой (от 30 през 2019 г. на 29 през 2020 г.). 

- намалява броя на общопрактикуващите лекари  с 1 /един/ брой - към момента с 

НЗОК имат сключени договори 11/единадесет/ ОПЛ. 

Аналогични на тези тенденции в общината са подобряване на стойностите на 

показателя осигуреността на населението с лекари по дентална медицина (през 2019 г. 

един лекар по дентална медицина обслужва по 3209 души население, то през 2020 г. 

един лекар по дентална медицина обслужва по 2657 души население) и влошаване на 

стойностите на показателя осигуреността на населението с лекари (през 2019 г. 535 души 

население се обслужват от един лекар, а през 2020 г. един лекар обслужва 550 души). 

Тези минимални изменения се отразяват и на осигуреността на населението в 

общината с лекари и с лекари по дентална медицина. 

Здравеопазването е представено от изградени и функциониращи подсистеми на 

Болнична лечебна дейност и Извънболнична лечебна дейност. (Приложение № 3 - 

таблица здравеопазване) 

Болничната дейност в общината се изразява чрез Многопрофилна болница „МБАЛ 

– БЕРКОВИЦА“ ЕООД в град Берковица, която обслужва пациенти от общината и 

региона. Болницата е със 100% общинска собственост на капитала и разполага с 60 

легла, разпределени в пет отделения за оказване на  болнична  помощ – Хирургично, 

Вътрешно, Акушеро-гинекокологично, Неврологично и Детско отделение, оборудвани с 

необходимата медицинска апаратура. Разполага със Сектор „Образна диагностика” с 

възможности за извършване на рентгенологични изследвания, компютърна аксиална 

томография и ехография; Клинична и микробиологична лаборатории. 

С дейността си болницата посреща по най-добър начин потребностите на своите 

пациенти като оказва достъпно, ефективно и качествено болнично лечение на 

населението, отговарящо на европейските норми и изисквания за добра медицинска 

практика. 

Относно лечебни заведения за извънболнична помощ, населението на община 

Берковица се обслужва от 1 медицински център и 3 /три/ самостоятелни медико-

диагностични и медико-технически лаборатории. 

„Медицински център 1“ ЕООД извършва специализирани медицински услуги и 

високоспециализирани дейности с 8 специалисти: вътрешни болести, кардиология, 

хирургия, очни болести, нервни болести, детски болести, УНГ. В Медицински център 

има изградена Лекарска консултативна комисия – обща, която издава болнични листове, 

медицински удостоверения, протоколи за ТЕЛК. Кабинетите са оборудвани с 

необходимата апаратура, съгласно изискванията на здравната каса и медицинските 

стандарти. Обслужват се от общи манипулационни.  

По отношение осигуряването на Спешна помощ (Транспортна достъпност до 

болнични заведения) община Берковица се обслужва от Филиал за спешна медицинска 

помощ - гр. Берковица. Филиалите за спешна медицинска помощ осигуряват гаранция за 

бърза реакция и осигурен 30 минутен изохрон в рамките на обслужваната територия, 

която в много случаи индивидуалните и групови практики не могат да покрият. 

За закупуването на необходимите лекарства от населението на община Берковица, 

функционират 4 /четири/ аптеки, като всички се намират в гр. Берковица. 

С цел подобряване качествата на здравното обслужване на населението в община 

Берковица активно работят: Конфедерация „Защита на здравето” - национално 

представена пациентска организация чрез приемна в гр. Берковица; Сдружение „Заедно 

за по-добро здраве” - част от Българска асоциация диабет; Общински клуб на Български 

младежки червен кръст БМЧК гр. Берковица. 

За провеждане на информационни здравни кампании сред ромското население 

предимно в рискови семейства има е назначен здравен медиатор. Основната му  дейност 

е посредничество в процеса в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на 

представители на уязвими малцинствени групи. Здравният медиатор подпомага 

дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната 
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профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната 

медицинска помощ. 

Детските ясли също са част от системата на здравеопазването. В Община 

Берковица функционира 1 детска ясла в гр. Берковица с капацитет 80 места, в която се 

отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 години. Друг важен показател е 

обхватът на децата в детски ясли, който се изчислява като отношение на децата, 

посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от 

населението на възраст до 3 години. В периода 2019 – 2020 г. обхватът на децата в 

детски ясли намалява на национално ниво (от 17,1% за 2019 г. на 15,9% за 2020 г.), в 

област Монтана (от 14,4% за 2019 г. на 12,2% за 2020 г.) и в община Берковица (от 19,9% 

за 2019 г. на 18,7% за 2020 г.). Стойността на обхванатите деца в детски ясли в община 

Берковица е над средното за страната и областта. 

Във всички училища и детски градини на територията на общината има назначено 

медицинско лице, което се грижи за здравето на децата. 

Община Берковица, Дирекция „Социално подпомагане“, детски градини, училища, 

Сдружения в общината си сътрудничат с местните институти за обществено здраве при 

изпълнението на интервенции във връзка с общественото здраве (интервенции по 

отношение на правилното хранене, физическа активност, здравно образование, 

насърчаване на ваксинацията, грижи за психичното здраве) . 

МБАЛ – Берковица, Медицински център 1-Берковица и ОПЛ си сътрудничат със 

социалните услуги за подобряване грижата за здравето на лицата/децата-потребители. 

Изводи и основни проблеми, които имат пряко отношение към системата на 

здравеопазване и потребностите от здравни услуги: 

– Демографската структура, застаряването на населението в селата и увеличеният 

брой на самотно живеещите възрасти хора, носи рискове от ненавременно 

получаване на медицинска помощ, подкрепа на болния и оздравителна терапия. 

Делът на възрастните хора в селата е значително по-голям от тези в града и това 

допълнително създава проблеми, поради по-слабо развитата здравна мрежа в 

селските райони; 

– Увеличават се разходите за издръжка на възрастните поколения, които имат повече 

от едно хронично заболяване; 

– Налице са дефицити в доболничното диагностициране и превенция на водещите 

заболявания и здравни рискове особено сред населението от ромски произход; 

– Болничната лечебна дейност, извънболничната лечебна дейност /с изключение на 

ОПЛ/ и аптеките се намират в общинския център – гр. Берковица; 

– Има наличие на неосигурени лица от общината; 

– Недостатъчно е финансиране на част от болничните дейности по клинични пътеки; 

– Неадекватно заплащане на медицинския труд, демотивиращо личния състав, 

миграция на специалисти по здравни грижи и отлив от професията на 

медицинската сестра; 

– Големият брой на лицата с увреждания от различните възрастови групи предполага 

специализирани грижи и подкрепа за социална интеграция в различни типове 

услуги в общността. 
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8 Информация и прогноза за необходимите служители 

за извършване на дейността по предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 

8.1 Информация за текущото състояние на работещите в 

социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 

действащи на територията на общината 

Във всички социални услуги са разработени вътрешни правила, правилници, 

наредби и процедури, които строго регламентират дейностите по управление на 

човешките ресурси. Всяко длъжностно лице е запознато с вътрешните нормативни 

документи утвърдени от работодателя и изискванията за заемане на съответната 

длъжност, както и мястото си в йерархичната структура, правата си, служебните 

задължения и отговорности. 

Във всяка услуга е назначен директор/управител, осъществяващ дейности по 

ръководство на СУ. Малък е броя на незаетите позиции в социалните услуги на 

територията на общината. Основно не заети са длъжностите за Основни специалисти, 

осъществяващи дейности по предоставяне на СУ – логопед, социални работници и 

фелдшер. Проблем се явява наемането на социални работници с висше образование, 

поради което в част от социалните услуги са наети сътрудници – социална работа, със 

средно образование. По - голяма част от наетите медицински сестри в социалните услуги 

са лица в пенсионна възраст.   

Няма незаети длъжности от групата на препоръчителни специалисти и пряко 

ангажираните с обслужването на потребителите на социалните услуги. 

От подпомагащите служители свободни длъжности са 2 бр. работник-строителство 

и ½ щат общ работник в ДСХ. 

Като социални услуги със свободни длъжности се открояват ЦОП (логопед и соц. 

работник) и ДСХ (фелдшер и подпомагащи служители). Свободна е и длъжността за 1 

бр. социален работник в услугата „Асистентска подкрепа“. 

Подробна информация за броя на служителите и обобщени данни за всички 

социални услуги, съгласно утвърдени щатни и длъжностни разписания и действителната 

заетост са нанесени в таблица Приложение № 4. 

Като обща нужда на всяка социална услуга е възможността за квалификация и 

преквалификация на служителите в областта на социалната сфера - надграждащи 

обучения и супервизии, спомагащи за надграждане на уменията и повишаване 

качеството на услугите. Поради епидемичната обстановка през последните години бяха 

ограничени обученията и супервизиите на служителите в СУ. 

През 2022 год. присъствените обученията и супервизиите са възстановени и голяма 

част от работещите преминаха различни обучения с цел повишаване на компетенциите 

им и за подобряване качеството на социалните услуги. 

Основен проблем на социалните услуги на територията на община Берковица е 

осигуряването на квалифицирани служители. 

 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 

Пазарът на труда в региона на Дирекция „Бюро по труда” - Берковица се 

характеризира с увеличаване на безработицата. Средната численост на регистрираните 

безработни лица в общината през последната година е 478 души. Равнището на 

безработицата е 6,5 на сто, с 1,13 пункта по-малко от предходната година. 

Продължително безработни към края на 2022 г. са 82 души, което е около 17% от всички 

регистрирани. 
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Към 31.12.2022 г. на територията на Община Берковица са регистрирани 588 лица, 

от тях 169 са самоопределили се като роми. Ниската степен на образование и 

квалификация на тези лица предопределя слабата им конкурентоспособност на пазара на 

труда и невъзможността им да отговорят на изискванията на работодателите. Това от 

своя страна води и до голямата продължителност на престоя им на пазара на труда. 

Относно търсенето на квалифицирани кадри за назначаване в социалните услуги, 

управителите по услуги, а и самата Община се сблъсква с изключителни трудности. 

Търсенето на квалифицирани кадри за назначаване в социалните услуги не е напълно 

успешно. През последните две години, предвид и стартиране на новата услуга – 

ДЦДМУ, са публикувани многократно обявления за свободни позиции за специалисти, 

но без голям успех. 

По данни на Дирекция БТ, съгласно направено проучването на местния пазар на 

труда, регистрирани търсещи работа в тези области са: 

– Лица с медицинско образование – 2 бр. 

– Лица с образование в областта на „Хуманитарните науки“ – 1 бр. 

– Лица с образование в областта на „Соц., стопански и правни науки“ – 27 бр. 

– Лица с предишен опит в социалните услуги – 6 бр. 

Осигуряването на квалифицирани служители е основен проблем на социалните 

услуги на територията на община Берковица. Недостигът на специалисти с подходящо 

образование и квалификации (напр. логопед и психолог) е причина за назначаване на 

служители в пенсионната възраст. Медицинските сестри, фелдшерите и 

рехабилитаторите, които в момента работят в СУ - 90 % са на пенсионна възраст.  

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги: 

При съпоставка на данните за брой на назначени служители и брой незаети 

длъжности към момента на извършването на анализа по утвърдените щатни разписания 

във всяка услуга в Община Берковица, както и въз основа на определените минимални 

изисквания в стандартите за качество на социалните услуги, касаещи броя и 

квалификацията на необходимите служители, съгласно НКСУ са изведени прогнозен 

брой на служителите с оглед на оптимално функциониране на социалните услуги, както 

следва: 

1. Център за обществена подкрепа – кв. Раковица – прогнозен брой на 

служителите след декомпозирането е 5,5 бр., при 6 бр. наличен персонал в услугата 

преди декомпозирането. 

2. Център за обществена подкрепа - гр. Берковица – 9,25 брой на персонал след 

декомпозирането, при 10 по щатно разписание към момента на извършването на анализа. 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 12 бр. 

прогнозен брой на служителите след декомпозирането, при 8,5 бр. наличен персонал в 

услугата преди декомпозирането. 

4. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост (ул. Проф. Ал. Фол №2) с получен прогнозен брой на служителите след 

декомпозирането е 13,58 бр., при 13 бр. наличен персонал в услугата преди 

декомпозирането. 

5. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост (ул. Стефан Стамболов №34А) – 13,58 брой на персонал след 

декомпозирането, при 12,5 по щатно разписание към момента на извършването на 

анализа. 

6.  Защитено жилище за лица с умствена – 7,8 прогнозен брой на служителите 

след декомпозирането, при 8,5 бр. наличен персонал в услугата преди декомпозирането. 
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7. Дом за стари хора с получен прогнозен брой на служителите след 

декомпозирането е 61,5 бр., при 66 бр. наличен персонал в услугата преди 

декомпозирането. 

Изводи:  

Към момента на извършване на анализа се установява, че при декомпозирането на 

съществуващите социални услуги в Община Берковица ще запазят приблизителния си 

брой персонал. С оглед оптималното функциониране на услугите, трябва да бъдат 

увеличени служителите в ЦНСТДБУ (3,5 бр.) и ЦНСТПЛУИ (1 бр.). Може да бъде 

намален броя на служителите единствено при реформирането на  ДСХ.  

 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 

След нанасяне на данните от таблицата към Раздел 2 - Показатели в общината по 

критериите за социални и интегрирани здравно-социални услуги в даденото Приложение 

№5, шийт „Критерии“ и на база заложените формули в образеца, автоматично в шийт 

„Карта“ на приложението се определя максималният брой на потребителите за всяка 

една от социалните услуги, съгласно чл. 15 от ЗСУ.  

Максималния брой потребители, генерирани по критериите на Приложение №5 

„Карта“ към Анализа на Община Берковица представяме в следващата Таблица: 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 

Дейности по чл. 15 от ЗСУ 

Максимален 

брой 

потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 30 

2 застъпничество и посредничество 28 

3 терапия и рехабилитация 38 

4 обучение за придобиване на умения 27 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 12 

6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  13 

7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 39 

8 резидентна грижа за деца без увреждания  4 

9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  4 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 9 

11 резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 
11 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  6 

13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 6 

14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 1 

15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 
46 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 
1 
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17 
здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания с потребност от постоянни 

медицински грижи  

5 

18 
здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора 

в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи с 

2 

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 1 

20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 2 

21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие 

и деца, жертви на трафик 
2 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 

домашно насилие и лица жертви на трафик 
2 

 

10 Изводи 

Вземайки предвид фиксираните проценти, посочени в Приложение №6, както и 

броя места по последно издадена от АСП заповед за всяка една социална услуга, 

държавно делегирана дейност, функционираща на територията на Община Берковица, 

съществуващите социални услуги се декомпозират по дейностите, посочени в чл. 15 от 

Закона за социалните услуги, по следния начин: 

Трансформиране на съществуващите социални услуги в община Берковица 

Наименование на социалната и/или 

ИЗС услуга 
Съществуващ брой места 

1. Център за обществена подкрепа – кв. 

Раковица 
30 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
6 20 

застъпничество и посредничество 9 30 

терапия и рехабилитация 7,5 25 

обучение за придобиване на умения 9 30 

2. Център за обществена подкрепа - 

Берковица 
50 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
10 20 

застъпничество и посредничество 15 30 

терапия и рехабилитация 12,5 25 

обучение за придобиване на умения 15 30 
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3. Център за настаняване от семеен тип 

за деца без увреждания 
13  

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
1.95 15 

застъпничество и посредничество 0.65 5 

обучение за придобиване на умения 1.3 10 

резидентна грижа за деца / младежи без 

увреждания 
13 100 

4. Център за настаняване от семеен тип 

за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост (ул. Проф. Ал. Фол №2) 
14 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
1.4 10 

застъпничество и посредничество 0.7 5 

терапия и рехабилитация 0.7 5 

обучение за придобиване на умения 2,8 20 

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 
14 100 

5. Център за настаняване от семеен тип 

за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост (ул. Стефан Стамболов 

№34А) 

14 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
1.4 10 

застъпничество и посредничество 0.7 5 

терапия и рехабилитация 0.7 5 

обучение за придобиване на умения 2,8 20 

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 
14 100 

6. Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост 
8 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 
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информиране и консултиране 

(специализирано) 
0.8 10 

застъпничество и посредничество 1.2 15 

обучение за придобиване на умения 2 25 

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 
8 100 

7. Дом за стари хора 150 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
15 10 

резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без увреждания 150 100 

   
Други съществуващи социални услуги в община Берковица (за информация) 

Наименование на социалната услуга: Съществуващ брой места: 

Асистентска подкрепа 67 

Дом за пълнолетни лица с деменция 55 

  
Социални услуги в община Берковица по проект (за информация): 

Дневен център за деца и младежи с 

увреждания (ДЦДМУ) 
30 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
4,5 15 

застъпничество и посредничество 3 10 

терапия и рехабилитация 10,5 35 

обучение за придобиване на умения 6 20 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 6 20 

дневна грижа 30 100 

На база на получените данни в Приложение № 5 „Карта“ към Анализа на Община 

Берковица и след трансформиране на съществуващите социални услуги в общината по 

дейностите, съгл. чл. 15 от ЗСУ по процентите от Приложение № 6 можем да направим 

следната съпоставка между налични социални услуги и данните за максимален брой на 

потребителите на социалните услуги, генериране по критерии: 
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Социална услуга по чл. 15 

от ЗСУ 

Общ брой 

на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален 

брой места 

/потребители/ 

по критерии 

Възможни действия на 

Община Берковица 

Информиране и 

консултиране 

(специализирана) 

36,5 30 

Не предприема действия 

за промяна на броя 

места 

Застъпничество и 

посредничество 
27,3 28 

Не предприема действия 

за промяна на броя 

места 

Терапия и рехабилитация 21,4 38 

Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Обучение за придобиване на 

умения 
32,9 27 

Не предприема действия 

за промяна на бр. места 

Резидентна грижа за деца без 

увреждания 
13 4 

Не предприема действия 

за промяна на бр. места 

 Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

36 11 

Не предприема действия 

за промяна на броя 

места 

Резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст 

без увреждания 

150 46 

Не предприема действия 

за промяна на броя 

места 

Към момента на извършване на анализа се установява, че при декомпозирането на 

съществуващите социални услуги, за информиране и консултиране са обезпечени общо 36 

броя места (от всички съществуващи СУ), а съгласно обобщените данни за допустим 

максимален брой места по критериите от извършения Анализ (виж Таблица от Раздел 9 

Прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани здравно-социални 

услуги), следва да се осигурят 30 броя. В този случай, община Берковица не се налага да 

предприема промяна във вече съществуващия брой места, съгласно §5 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Наредбата за планиране на социалните услуги - 

Максималният брой на потребителите на всички социални услуги, за които се осигурява 

изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, определен в първата Национална 

карта на социалните услуги, не може да бъде по-малък от достигнатия брой потребители на 

тези социални услуги, делегирани от държавата дейности, към 31 декември на годината, 

предхождаща годината на приемането на картата.  

По аналогичен ред е извършена съпоставка и за останалите съществуващи социални 

услуги, спрямо допустимия максимален брой потребители по критерии (съгл. Таблицата). 

Възможно увеличаване на броя места се наблюдава при социалната услуга по чл. 15, т.4 

от ЗСУ „терапия и рехабилитация“ до посочения минимален брой места /потребители/ по 

критерии – 38 места.  
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Това увеличаване ще се постигне с разкриването на услугата Дневен център за деца и 

младежи с увреждания като държавно делегирана дейност, която до момента функционира 

по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

Съобразно изведените нужди, Община Берковица планира да разкрие следните нови 

социални услуги:  

 Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст ще бъде разкрит 

като част от плана за реформиране на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - град 

Берковица, съгласно § 36, ал. 3 от ЗСУ, като целта е максимално да бъде запазен 

съществуващият капацитет на съществуващата услуга от 150 потребители. Строителните 

дейности, оборудването и обзавеждането с оглед реформиране на съществуващия Дом за 

стари хора ще се извършат по Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, 

процедура чрез директно предоставяне на средства от механизма за възстановяване и 

устойчивост. 

 Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки 

множествени увреждания. Община Берковица планира разкриване на услугата с капацитет 

30 потребители (39 места по критериите). 

 Център за грижа за пълнолетни лица с деменция, предоставящ социалната услуга 

"Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8" с капацитет 60 

потребители, който ще обхваща потребителите на съществуващия „Дом за пълнолетни лица 

с деменция“ в с. Бистрилица, община Берковица, който съгласно § 34, ал. 1 от ЗСУ трябва да 

бъде закрит до 1 януари 2035 г. 

 

 

На база извършения анализ можем да обобщим следното: 

1. В Община Берковица няма социални услуги, за които към момента е изчерпана 

необходимостта от тяхното предоставяне, съобразно изведените нужди; 

2. Няма социални услуги в Община Берковица, които да работят с намален 

капацитет, съответно да е необходимо да се намали броя на местата;  

3. В Община Берковица няма услуги, които ще се закрият; 

4. Наблюдава се работа с увеличен капацитет при предоставяне на социални услуги 

на двата Центъра за обществена подкрепа, които към момента предоставят услугите си 

на областно ниво (в други общини) и при тях е може да се увеличи броят на местата; 

5. През 2023 г. в общината ще се разкрие „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания“ като държавно делегирана дейност. 

6. Съобразно изведените нужди, Община Берковица планира в бъдеще да разкрие 

три нови социални услуги, две от които в момента функционират като Дом за стари хора 

и Дом за пълнолетни лица с деменция. 

7. Относно услугите, предоставяни на областно ниво, удовлетворяващи потребностите 

на населението от областта и цялата страна, Община Берковица ще сключи споразумения, 

съгл. чл. 56 от ЗСУ. 

 

Така изведените препоръки ще са основата на предложението на община 

Берковица за социални услуги, които ще влязат в Националната карта. 
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11 Приложения  

Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 

Приложение № 6 – схема на трансформиране 

 


