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Увод 
  Анализът на потребностите на социални услуги на територията на община Полски 

Тръмбеш е разработен в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги (ЗСУ). В 

него се анализират съществуващите социални услуги, необходимостта от тяхното разширяване, 

както и разкриване на нови в съответствие с потребностите на живеещите в Община Полски 

Тръмбеш.  

  Анализът е съобразен с приоритетите, заложени в Плана за интегрирано развитие на 

Община Полски Тръмбеш 2021-2027 година, всички общински документи регламентиращи 

предоставянето на социални услуги, както и нормативните документи в България.  Обобщените 

изводи от анализа на социално-икономическата ситуация, в която живеят рисковите групи и 

уязвимите общности, оценка на техните потребности и възможности за развитие са обсъждани с 

Кмета на общината, с ръководителите на социалните услуги на територията на общината, с 

представители на Дирекция „Социално подпомагане”. В анализа се посочват социалните услуги, 

които следва да бъдат включени в Националната карта на социалните услуги, като се определи 

максималния брой потребители на социалните услуги в Община Полски Тръмбеш за които да се 

осигури изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

Анализ е съобразен с броя и демографския профил на населението и ще допринесе за 

установяване на реалните потребности и подобряване качеството на живот на населението на 

община Полски Тръмбеш. 

  В анализът са представени броя и видовете социални услуги - делегирани от държавата 

дейности, уязвимите групи в общината, както и демографските процеси. Периодът в който е 

извършено проучването е от октомври 2022 година до януари 2023 година. Анализът е извършен 

от работна група експерти сформирана от Кмета на община Полски Тръмбеш,  като Доставчик на 

социални услуги, съгласно чл. 39 от Наредбата за планиране на социални услуги, и със 

съдействието на инситуциите имащи отношение по социалната политика в общината. Анализът е 

извършен на територията на Община Полски Тръмбеш, събраната информация касае населението 

от всичките 15 населени места на общината. 

 

 

    Методология  
 

Анализът определя общинската рамка и параметрите на социалните услуги в Община 

Полски Тръмбеш. Проучването на ситуацията е фокусирано върху нуждите от социални 

услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, политики и 

мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението. 

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може 

планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да 

съответства на реалните възможности и капацитет, както и за осигуряване на необходимите 

услуги и в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на 

община Полски Тръмбеш. 

 В процеса на събиране на информация са включени представители на всички 

заинтересовани страни от общината, както и териториални структури. Този подход спомогна 

за осигуряване на достъп до почти всички налични източници на информация в общината, 

като: 
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 Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от: 

o институциите на областно и общинско ниво - като РДСП, РИО на МОН, РЦЗ, 

ДБТ, ТСБ, ДСП; 

o общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, 

образователни и хуманитарни дейности и др.,  

 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, която текущо документира своя опит и практика и разполага със 

статистика за специфични групи на деца в риск; 

 Данни, документация и експертиза на ръководителите на услуги за действащите 

социални услуги в Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 1.1 Цели 
 

Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели:  -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 потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

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

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

 Определяне на общата социално-демографска и икономическа картина на населението 

в общината– проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 

 Да се анализират факторите, които създават рискове пред общността по отношение на 

тяхната социална интеграция и социализация; 

 Да се определи кои са групите в риск – какви са техните характеристики, брой и 

териториално разположение; какво е отражението на рисковите фактори върху тях; 

 Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на 

идентифицираните групи в риск, чрез развитие на социалните услуги, мерки за 

преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска 

 

 Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически 

проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в 

общината, като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на 

наличните услуги. Потърсена е обратна връзка и за нагласите и очакванията на 

заинтересованите страни – местна власт, териториални структури на АСП и 

потребители на социални услуги.  

 В географско отношение обхватът на проучването покрива всички населени 

места на територията на Община Полски Тръмбеш. 
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1.2 Методи и източници на анализа   
 

 Използваните източници на информация и инструментите за събиране на данни и 

информация са Териториалната структура на НСИ в град Велико Търново, Дирекция 

„Социално подпомагане” Свищов, Дирекция „Бюро по труда” Свищов,  Регионална здравна 

инспекция, както и всички официални източници на информация. Използвана е 

информацията създавана в съществуващите социални услуги в Община Полски Тръмбеш, 

както и професионалния капацитет на работещите в: Център за обществена подкрепа, Център 

за социална рехабилитация и интеграция, Асистентска подкрепа, предоставящите услуги 

финансирани от бюджета на общината, както и на всички работещи по програми и проекти.  

 Като източник на информация за потребността от социални услуги на територията на 

Община Полски Тръмбеш са използвани и всички данни и анализи събирани и изготвяни при 

предоставяне на социални услуги към момента, както и от приключили проекти. 

 Анализът е изготвен въз основа на попълнените приложения към препоръчителната 

структура на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, утвърден от изпълнителният 

директор на АСП. 

 

 

Показателите в общината по критериите за социални и интегрирани 

здравно-социални услуги към 31.12.2021 год. 
 

 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община 

П.Тръмбеш 

(брой) 

 

1 общ брой на населението   13602 

2 общ брой на пълнолетните лица 11583 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст   2019 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст   4202 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания   1407 

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

възраст  
 52 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.   758 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания   1459 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
 595 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  
 52 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

 595 
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12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст   1967 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства  55 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 55 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 
 29 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 29 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания  1209 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 535 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция  2 

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  112 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 39 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания  2743 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 759 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
 52 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
 196 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
 196 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 

 

 1898 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

 

 1898 
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   3. Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални  

услуги на територията на общината 
 

3.1 Социални услуги 
 

3.1.1Социални услуги – делегирани от държавата дейности 
 

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица 
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: 

град 

Полски 

Тръмбеш, 

Ул.”Търг

овска” № 

41, ет. III 

Лица на възраст 

над 18г., лица в 

риск от 

социално 

изключване, 

както и техните 

близки, лица с 

различни 

увреждания, 

емоционално – 

поведенчески 

проблеми и 

възрастни хора. 

 

35 64 1. информиране и 

консултиране; 

2. общностна 

работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на 

умения; 

6. подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения. 

Социална услуга 

 на общинско  

ниво,предоставя се 

във всички населени 

 места от общината: 

1.гр.П.Тръмбеш; 

2.с.Раданово, 

3.с.Петко Каравелово, 

4.с.Куцина, 

5.с.Полски Сеновец, 

6.с.Стефан Стамболово 

7.с.Климентово, 

8.с.Иванча, 

9.с.Обединение 

10.с.Страхилово, 

11.с.Павел, 

12.с.Масларево, 

13.с.Вързулица, 

14.с.Каранци, 

15.с.Орловец 

 

Център за обществена подкрепа 
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: 

град 

Полски 

Тръмбеш, 

Ул.”Търг

овска” № 

Деца до 18 

години и 

техните 

семейства; 

Кандидати за 

или вече 

35 49 1. информиране и 

консултиране; 

2. общностна 

работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

Социална услуга 

 на общинско  

ниво,предоставя се 

във всички населени 

 места от общината: 

1.гр.П.Тръмбеш; 
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41, ет. IV одобрени 

приемни 

семейства , 

както и 

осиновители; 

Семейства, 

които не могат 

да се справят с 

проблемите и 

търсят проф. 

подкрепа;Деца 

от общността, за 

работа по 

превенция на 

рисковото 

поведение. 

 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на 

умения; 

6. осигуряване на 

подслон за деца - 

жертви на домашно 

насилие, и за деца - 

жертви на трафик 

(само за центрове 

за обществена 

подкрепа със звено 

за спешен прием). 

2.с.Раданово, 

3.с.Петко Каравелово, 

4.с.Куцина, 

5.с.Полски Сеновец, 

6.с.Стефан Стамболово 

7.с.Климентово, 

8.с.Иванча, 

9.с.Обединение 

10.с.Страхилово, 

11.с.Павел, 

12.с.Масларево, 

13.с.Вързулица, 

14.с.Каранци, 

15.с.Орловец 

 

Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой лица, 

администр

иращи 

услугата 

Териториален обхват 

Адрес: 

Град 

Полски 

Тръмбеш, 

Улица 

„Черно 

море” 

 № 4 

47 62 2 15 –

щатни 

бройки 

-17 

асистенти 

2 Социална услуга 

 на общинско  

ниво,предоставя се във 

всички населени 

 места от общината: 

1.гр.П.Тръмбеш; 

2.с.Раданово, 

3.с.Петко Каравелово, 

4.с.Куцина, 

5.с.Полски Сеновец, 

6.с.Стефан Стамболово 

7.с.Климентово, 

8.с.Иванча, 

9.с.Обединение 

10.с.Страхилово, 

11.с.Павел, 

12.с.Масларево, 

13.с.Вързулица, 

14.с.Каранци, 

15.с.Орловец 
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3.1.2Социални 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 

Заетост1 

брой 

Проект с 

наименование: 

„Топъл обяд „ 

наименование на 

услугата 

Предоставяне на 

топъл обяд- 

социална услуга 

гр.Полски 

Тръмбеш 

с адрес: ул. 

„Тунджа“ № 10 

Прог

рама за 

храни и 

основно 

материално 

подпомагане 

от ЕС + 

30.09.2025 г. Предоставяне на 

съпътстващи мерки 

 1

100 
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100 

 

 
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: 

Патронажна грижа + 

наименование на 

услугата 

гр. П.Тръмбеш с 

адрес: ул. „Черно 

море“ № 4 

Опе

ративна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 

2014-2020 г., 

05.03.2023 Интегрирани 

здравно-социални 

услуги 

 

  

48 

48 

 
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 

Заетост3 

брой 

Проект с 

наименование: 

Приеми ме 2015- 

приемна грига 

наименование на 

услугата 

гр.П.Тръмбеш с 

адрес: ул. „Черно 

море“ № 4 

Аген

ция за 

социално 

подпомагане- 

Подкрепа за 

децата и 

семействата 

31.12.2023 Приемна грижа   14 

                                                 
1 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  

2 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  

3 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  



10 

 

 

4.Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални 

услуги на територията на община Полски Тръмбеш. 
 

 Община Полски Тръмбеш полага усилия всички желаещи да ползват социални услуги  

и интегрирани здравно-социални услуги, които функционират на територията на общината да 

бъдат включени в съответните социални услуги. След подаване на заявление от тях и оценка 

на потребностите те биват приети за потребители, като се увеличава натоварването на 

специалистите без да се нарушава качеството на предоставяните социални услуги. 

 Към момента на изготвяне на анализа чакащите да ползват социални услуги и 

интегрирани здравно-социални услуги, както следва: 

 

 

Социална услуга чакащи 

ЦСРИПЛ 4 

ЦОП - 

Асистентска подкрепа 4 

 

 (Приложение 1- таблица желаещи). 

 

 

5. Информация относно броя на лицата от други общини, които ползват 

социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на 

община Полски Тръмбеш. 
 Във функциониращите на територията на Община Полски Тръмбеш социални услуги и 

интегрираните здравно-социални услуги няма лица, вписани в регистрита за потребители, от 

други общини.  

 
6. Информация за демографското развитие в община Полски Тръмбеш. 

Община Полски Тръмбеш е разположена в североизточната част на Великотърновския 

регион в Централна северна България. На изток граничи с общините Бяла и Стражица, на юг с 

Община Горна Оряховица, на запад с Община Павликени и на север с Община Свищов.  

Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км. Тя заема 0.40% от 

територията на страната и 9.8 % от Великотърновска област. 

Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 391.4 кв. км., 

фонд населени места – 25.2 кв. км. , горски фонд 38.7 кв. км., водни течения и площи – 6 

кв.км, територии за транспорт –2.3 кв.км. 

Общината обхваща един град и четиринадесет села:  град Полски Тръмбеш и селата 

Вързулица, Иванча, Каранци, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, 

Петко Каравелово, Полски Сеновец, Раданово, Страхилово и Стефан Стамболово.  

Общинският център се намира на 45 км. от град Свищов, на 36 км. от град Велико 

Търново, на 35 км. от град Павликени, на 33 км. от град Горна Оряховица, на 22 км. от град 

Бяла и на 40 км. от град Стражица. 
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Местоположението на общината определя мястото й в националната инфраструктура: 

транспортна мрежа, енергийна система и съобщителна мрежа. Община Полски Тръмбеш е 

пресечена от големи транспортни артерии: пътищата Русе - Велико Търново, Свищов - 

Велико Търново, Плевен - Русе, ж.п. линията  Русе - Горна Оряховица. През нея преминават 

важни информационни връзки, магистрален оптичен кабел ЛОТ-2. Територията й е пресечена 

от газопровод -важна за газопреносната система  компресорна станция. 

Преобладаващият релеф на общината е равнинен. В източната част той преминава в 

хълмисто-равнинен. Надморската височина варира от 30 до 360 метра, като най-ниската кота 

е по поречието на река Янтра. 

Общината е разположена на границата между северната и средната климатични 

области. Климатът е умереноконтинентален, със сравнително студени зими и горещи лета. 

Най-студен е месец януари със средномесечна  температура  -2.2оС, а най топъл юли със 

средномесечна температура +21.7оС. Средногодишната температура е +11.9 оС, а 

температурната амплитуда е 28 оС. 

Общината се състои  от 15 населени места.  Един  град и 14 села, почти равномерно 

разположени в територията на общината.  

 Всички тези фактори на териториялно- географско разположение на община Полски 

Тръмбеш влияят на активната урбанизация у нас. Връзката на градски жители със селото не е 

прекъсвана както в някои големи европейски градове. Тази връзка е поддържана активно в 

периодите на свободното време в края на седмицата и отпуската. В настоящия етап на 

икономическа криза тази връзка се засилва по чисто икономически причини – част от 

възрастното градско население и от безработното активно население търси на село по-лесен 

начин на съществуване. Оставайки да живеят в по-малките населени места от общината все 

по-вече хора се нуждаят от социални услуги. Това налага необходимостта от разкриване на 

нови и разширяване на съществуващите социални услуги в Община Полски Тръмбеш. 

Население – демографска характеристика 

Население и тенденции през последните години: 

Населението на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2021 г. е 13 602, като в общинския 

център живеят 4863 души, а в селата 8739 души, според статистически данни на ГД “ГРАО” 

към МРРБ, публикувани на официалната им страница. 

Според броя на населението си Община Полски Тръмбеш се включва към групата на 

общините в страната с население от 10 000 до 30 000.  

Демографско развитие :  

 Естествен прираст за периода 2017-2021 г.: - отрицателен; 

 Механичен прираст за периода 2017-2021 г.: - отрицателен. По данни на НСИ 

механичният прираст е с положителен знак само през 2020 г. /+409 души/; 

Възрастова структура: продължаващ процес на застаряване на населението. Броя на 

лицата в надтрудоспособна възраст 4202 души. 

 Проследявайки демографското развитие е видно, че в община Полски Тръмбеш има 

отрицателен прираст на населението. Трайна е тенденцията на намаление на населението 

поради ниската раждаемост и миграционните процеси. 

Гъстотата на населението  е относително постоянна величина през последните 5 

години /26,8 души/, като към 31.12.2021 г. тя е 26 души на кв.км. 
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През последните години се запазва тенденцията на  застаряване на населението  в 

Община Полски Тръмбеш. Най-голям е делът на населението в трудоспособна възраст и в 

пенсионна възраст. Възрастовата структура на населението е влошена, поради което 

възпроизводството на населението се осъществява при отрицателен естествен прираст. 

Възрастовата структура на населението на общината, също буди тревоги. Пропорцията 

между трите възрастови групи говори за регресивен тип възрастова структура. 

Естественото движение на населението също е с отрицателни стойности. За период от 

5 години /2017-2021/ естествения прираст на населението средногодишно е – 242 души. 

Не е по-различна картината и при механичния прираст.  

Образователната структура на населението може да се отчете като задоволителна. 

Хората регистрирани в БТ, като търсещи работа с висше образование са 5,09 % от 

населението на общината, а тези със средно образование са 44,50 %., с основно образование 

23,59 % и начално и по-ниско образование 26,82 %. 

Трудовата заетост и безработицата е един динамичен процес, който има изразена 

сезонност, но е подчинен и на общото икономическо състояние на страната. Показателите за 

Общината са, че регистрираните безработни към 31.12.2022 г. са общо 373 лица, от тях жени 

198, мъже 175 лица. 

 

 Ниво на раждаемост, естествен прираст, смъртност: 

Според официални данни на НСИ от 2017 г. до 2021 г. броя на живородените деца 

постепенно е намалявал през годините. Броя на ражданията е както следва :  106  през 2017 г., 

91 през 2018, 93 през 2019 г. 77 през 2020 г. 91 през 2021 г. Тази тенденция е характерна и за 

страната като цяло.  

От 2017 г. до 2021 г. броят на   смъртността  е запазила изключително висок ръст над 

300- 350 души годишно, както следва :  

 
Данни/информация за демографското развитие в община Полски Тръмбеш за последните 5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой  12033 12363 12200  12481  12787  

Раждаемост брой  91 77  93  91  106  

Смъртност брой  400 323  287  320  336  

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -309 -246 -194 -229 -230 

Заселени брой  332 705  285  198  261  

Изселени брой  353 296  372  275  298  

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -21 409 -87 -77 -37 

Гъстота на населението бр. души на кв. км.  26  27 26   27 28  

Брой градско население брой  3736 3810  3829  3905  3985  

Брой селско население брой  8297 8553  8371  8576  8802  

/Източник на информацията НСИ/ 

 

Обобщавайки всичко това, изводът е, че намалява населението на селата в 

трудоспособна възраст и се увеличава броя на живеещите в селата в над трудоспособна 

възраст. 
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Определящ фактор в структурата на демографската характеристика е застаряващото 

население и породената от това естествената смъртност, която води до общо и трайно 

намаляване на населението в общината. 

Съществено влияние за поддържането на ниски нива на раждаемост оказват 

възрастовата структура в общината, ниския жизнен стандарт, ниво на безработица сред 

хората с по-ниско от висше образование, намаляване на фертилния контингент, поради 

вътрешната и външна миграция в детеродна възраст при жените, психологическата нагласа за 

малко деца в семейството и други социални предпоставки. 

 

7. Информация за наличната социална, образователна и здравна 

инфраструктура в община Полски Тръмбеш. 

 
7.1 Социална инфраструктура 
7.1.1 Социални услуги 

 Социалните услуги на територията на Община Полски Тръмбеш са както следва: 

 

7.1.1.1.Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица, гр. Полски 

Тръмбеш- делегирана от държавата дейност. 

 „Център за социална рехабилитация и интеграция” гр.Полски Тръмбеш е 

разположен в гр.Полски Тръмбеш на ул.”Търговска” № 41 – III етаж. Сградата е с осигурен 

достъп за хора с увреждания. Има осигурен асансьор за предвиждане на хора с увреждания и 

с инвалидни колички. Всички работни и санитарни помещения могат да се ползват от хора 

които се придвижват с инвалидни колички. Сградата разполага с необходимите работни 

помещения. Отоплява се с локално отопление и климатици.   

 ЦСРИ разполага с микробус с който се улеснява достъпа на ползватели на услугата от 

всички 15 населени места на Община Полски Тръмбеш. Те се транспортират до и от услугата 

в зависимост от графика им за посещение в ЦСРИ, когато те не могат да се придвижват или 

имат затруднения в придвижването. 

 ЦСРИ разполага с необходимата материална база за предоставяне на качествени 

социални услуги, съобразно установените потребности на целевата група. 

 Предмет на дейност на ЦСРИ: ЦСРИ е комплекс от социални услуги, свързани с 

извършването на рехабилитация, социално–правни консултации, психологически и 

трудотерапевтични  услуги, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 

социално включване. Дейността в ЦСРИ се организира съгласно Закон за социалните услуги, 

правилника за неговото прилагане и Методиката за предоставяне на социални услуги в ЦСРИ. 

 Основни цели на ЦСРИ: 

             –  Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното и културното развитие на 

всеки клиент като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да 

бъде ценен участник в общността; 

- Информиране и консултиране; 

- Оказване на подкрепа на хората с увреждания и техните семейства; 

- Застъпничество и посредничество; 

- Общностна работа; 
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- Терапия и рехабилитация; 

- Обучение за придобиване на умения; 

- Подкрепа за придобиване на трудови умения; 

- Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки клиент; 

- Създаване на оптимални условия за корекционно - компесаторна, възпитателна и 

интеграционна работа; 

- Оценка на нуждите на всеки клиент и изготвяне на програма за грижи; 

- Създаване на социални контакти на потребителите; 

- Оказване на помощ и подкрепа на лица и семейства; 

Капацитета на ЦСРИ: е 35 места. Центъра работи над капацитета си, тъй като услугата е 

почасова. 

Териториален обхват: Услугата се предоставя във всички 15 населени места от Община 

Полски Тръмбеш.  

Целеви групи на ЦСРИ: Лица на възраст над 18г., лица в риск от социално изключване, 

както и техните близки, лица с различни увреждания, емоционално – поведенчески проблеми 

и възрастни хора. 

Персонал: ЦСРИ се управлява от директор, който представлява центъра, ръководи и отговаря 

за цялостната му дейност, съгласно нормативните изисквания и своята длъжностна 

характеристика. Услугите в ЦСРИ се осъществяват от следния персонал: Директор на две  

социални услуги ЦСРИ и ЦОП по 0,5/ той и психолог/; Медицинска сестра- 1 бр.. Социален 

работник в социална услуга - 1 бр; Трудотерапевт – 1 бр.; Специалист в социална услуга – 1 

бр. Шофьор – 2 бр. на по 0,5 ; оператор на ПВС – 1 бр.; Старши счетоводител – 0,5. 

Всички специалисти притежават необходимото образование и квалификация за длъжността 

на която са назначени. 

Социални услуги които се предоставят в ЦСРИ: социално-правни, рехабилитационни, 

психологични и трудо и арт терапевтични.  

Двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите; тестване на 

възможностите за самообслужване; двигателни умения; пасивно раздвижване и активни 

упражнения; упражнения и с уреди. 

Психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на 

личността. Развитие на познавателни процеси. В зависимост от психологичната оценка се 

работи по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението. Оказване на 

психологична подкрепа. 

Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми с оглед нивото на 

увреждания, умения и потребности на всяко лице. Дневни занимания по интереси, работа с 

роднини, поддържане на устойчивостта на поведението, съдействие при попълване на 

формуляри и придружаване до различни инстанции, както и консултации, свързани с 

нормативната уредба – ЗСУ и ППЗСУ. 

Арт и трудотерапия: развитие на творчеството и креативността с методите на изкуството: 

музико-терапия, изобразително изкуство, приложно изкуство, фототерапия, готварство, 

шивачество, цветарство и градинарство, битови умения и др. Една от основните цели на трудо 

и арт терапията е поддържане на финната моторика. 
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7.1.1.2.Център за обществена подкрепа, гр. Полски Тръмбеш – делегирана от държавата 

дейност. 

 „Център за обществена подкрепа” гр.Полски Тръмбеш е разположен в гр.Полски 

Тръмбеш на ул.”Търговска” № 41 – IV етаж. Сградата е с осигурен достъп за хора с 

увреждания. Има осигурен асансьор за предвиждане на лица с увреждания и с инвалидни 

колички. Всички работни и санитарни помещения могат да се ползват от лица които се 

придвижват с инвалидни колички. Сградата разполага с необходимите работни помещения. 

Отоплява се с локално отопление и климатици.   

 ЦОП разполага с микробус с който се улеснява достъпа на ползватели на услугата от 

всички 15 населени места от Община Полски Тръмбеш. Те се транспортират до и от услугата 

в зависимост от графика им за посещение в ЦОП, когато те не могат да се придвижват или 

имат затруднения в придвижването. 

 ЦОП разполага с необходимата материална база за предоставяне на качествени 

социални услуги, съобразно установените потребности на целевата група. 

ЦОП гр.Полски Тръмбеш е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и 

семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 

специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, както и работа с талантливи деца . 

Териториален обхват: Услугата се предоставя във всички 15 населени места от Община 

Полски Тръмбеш.  

Цели и целеви групи : Основаната цел на услугата ЦОП е да осигури закрила и защита на 

децата и семействата, осигуряване на подкрепа за отглеждане в сигурна и стабилна семейна 

среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп до цялостната 

мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения. Това 

включва: 

1. Осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и 

душевно развитие на всяко дете; 

2. Предотвратяване на социалната изолация на децата и социално включване ; 

3. Превенция на противообществените и криминални прояви на децата; 

4. Защита от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик; 

5. Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните 

семейства; 

6. Подготовка и осъществяване на интегриране на детето в семейна и/или близка до 

семейната среда. 

7. Превенция срещу отпадане от училище и работа с отпадналите от образователната система. 

ЦОП е структура, чиято дейност обхваща следните целеви групи: 

1. Деца до 18 години и техните семейства. 

2. Кандидати за или вече одобрени приемни семейства , както и осиновители . 

3. Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за 

отглеждане  и възпитание на детето. 

4. Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение. 

Предмет на услугата 



16 

 

Дейностите, чрез който се предоставят услугите в ЦОП са в следните направления: 

1. Почасови социални услуги за деца – тази дейност включва образователни и спортни 

дейности.  

2.Включване на деца в творчески дейности, социални дейности, насочени към тяхната 

интеграция и приобщаване към връстниците им. Дейността се осъществява чрез 

индивидуална работа и работа в групи; 

3.Работа с родители – социална работа със семейството, възстановяване на контактите със 

семейството, насочване на родителите към подходящи обучителни програми за повишаване 

на родителския капацитет или насочване към други услуги, предлагани от доставчици и/или 

ОЗД. 

4.Педагогическа подкрепа на деца със СОП, деца и лица излизащи от институция, в 

неравностойно положение,  деца с риск от отпадне от училище. Работата е насочена към 

оказване на съдействие за получаване на образование, професионално ориентиране и 

подготовка – насочване към подходящи професионални курсове, информиране и 

консултиране за правата на личността, гражданина и  детето . 

5.Мобилна работа - тази работа е близка до работата на терен, но се реализира в дома на 

семейството. Родителите се съветват и консултират на място, а с детето се работи в семейната 

среда  с цел подобряване на  взаимоотношенията и връзките дете-семейство. Работи се за 

повишаване на родителския капацитет. 

6. Социално – педагогическа  работа в група /сесии на групова работа/. 

Дейността в ЦОП се организира съгласно Методиката за предоставяне на социални услуги за 

деца и семейства в ЦОП, ЗСУ и Правилника за неговото прилагане, както и ЗЗД. 

Персонал: ЦОП се управлява от директор, който представлява центъра, ръководи и отговаря 

за цялостната му дейност, съгласно нормативните изисквания и своята длъжностна 

характеристика. Услугите в ЦОП се осъществяват от следния персонал: Директор на две 

социални услуги по 0,5; Социален работник – 1 бр; Психолог – 2 бр; Педагог – 2 бр; Логопед 

– 1бр на 0,5.; Социален педагог- 1 бр.; медицинска сестра – 1 бр.; старши счетоводител – 2 бр. 

на по 0,5; шофьор – 2 бр. на по 0,5. 

Всички специалисти притежават необходимото образование и квалификация за 

длъжността на която са назначени. Персоналът е задължен да осъществява обгрижване на 

децата и да гарантира безопасността им по време на престоя в ЦОП, съгласно естеството на 

услугата, нормативните изисквания и длъжностните характеристики. Персоналът следва 

дейностите, заложени в плановете за услуги и седмичната програма/седмичен график за 

работа и поддържа контакти със семействата и ДСП/ОЗД. Служителите в ЦОП са длъжни да 

спазват изискванията по опазването на служебна тайна при работа с поверителни документи и 

да не допускат външни лица до документи, които са за служебно ползване. 

В ЦОП се предоставят услугите: 

 Социално консултиране; 

 Психологическо консултиране; 

 Образователна подкрепа; 

 Социална работа със семейства в риск; 

 Логопедична рехабилитация; 

 Социална рехабилитация; 

 Трудотерапевтична рехабилитация; 

 Подкрепа и консултиране в след осиновителния период; 
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 Подкрепа и консултиране на приемни семейства по време на предоставяне на грижа за 

дете; 

 

 

7.1.1.3.Асистентска подкрепа в Община Полски Тръмбеш – делегирана от държавата 

дейност. 

Услугата „Асистентска подкрепа“ е разположена в сградата на Община Полски 

Тръмбеш на ул.“Черно море“ № 4. Осигурен е достъп за хора със затруднения в 

придвижването и инвалидни колички. 

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна 

почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над 

трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено 

на длъжност „Социален асистент“. 

Целеви групи: лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 

нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  деца с трайни 

увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не 

ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не 

се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

Териториален обхват: Услугата се предоставя във всички 15 населени места от Община 

Полски Тръмбеш.  

Персонал: По щат 15 бройки. Назначени са 17 социални асистенти / 13 асистенти на 8 часов 

работен ден и 4 асистенти на 4 часов работен ден/, които предоставят почасово услуги на 62 

лица/ средно годишно/. Капацитета на услугата е 47. Услугата се администрира от 2 лица.  

 

7.1.1.4.Домашен социален патронаж – гр. Полски Тръмбеш – общинска дейност, 

финансирана от бюджета на Община Полски Тръмбеш. 

Услугата „Домашен социален патронаж“ е разположена в град Полски Тръмбеш, ул. 

„Тунджа“ № 10.  

Териториален обхват: Услугата се предоставя във всички 15 населени места от Община 

Полски Тръмбеш.  

Кухнята на Домашен социален патронаж е оборудвана с всичко необходимо да приготвяне на 

храна. Всеки ден с 4 автомобила храната се доставя до домовете на нуждаещите се лица. 

Персонал: Назначен е персонал от 17 човека в зависимост от предмета на услугата: 

организатор на дейността, касиер-домакин, готвач, работници в кухнята, шофьори, 

разносвачи на храна. 

Описание на услугата Домашния социален патронаж е социална услуга в общността, 

предоставяна в обичайната домашна среда на потребителите. Услуга се предоставя във 

всички 15 населени места от Община Полски Тръмбеш на 430 потребителя. Услугите, които 

се извършват от Домашния социален патронаж са свързани с: доставка на храна за обяд и 

обяд и вечеря; оказване на социална подкрепа; при необходимост съдействие за закупуване на 

лекарства и хранителни продукти, съдействие при заплащане на комунални разходи и др; 
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7.1.1.5.Социална услуга „Патронажна грижа +“ – финансирана по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ .  

Услугата „Патронажна грижа +“ се предоставя на 48 лица в невъзможност или със 

затруднения в самообслужването. Предоставят се интегрирани социално-здравни услуги в 

домовете на лицата в зависимост от установени потребности. Услугата се предоставя от 

назначените специалисти: координатор/диспечер на услуга; сътрудник социална работа; 

психолог; 4 асистенти и 2 медицински специалисти. Екипа за изпълнение на проекта се 

състои от Ръководител, координатор и счетоводител. 

Услугата се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

като проекта приключва до 05.03.2023 г. От 06.03.2023 г. е планирано да започне 

изпълнението на Проект „Грижа в дома в Община Полски Тръмбеш“ за срок от 12 месеца. 

Очаква се услугата  патронажна грижа да не прекъсва за потребителите. 

 

 

7.1.1.6.Социална услуга „Приеми ме 2015“ финансирана чрез Агенция за социално 

подпомагане. 

Проекта се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане (АСП) от 01.12.2015 г., в 

партньорство с община Полски Тръмбеш, като се цели подкрепа за процеса на 

деинституционализация на деца, чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за 

развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца 

в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в 

риск и техните родители. 

Изпълнението на проекта продължава до 31.12.2023 г., като целта е да бъде осигурено 

функционирането на приемната грижа до утвърждаването на стандарт за делегирана от 

държавата дейност „приемна грижа“ (в съответствие със стартиралата реформа в областта на 

социалните услуги), както и разработването и утвърждаването на промени в съответните 

Наредба и Методика, регламентиращи дейностите по прилагането на мярката закрила и 

съпътстващите приемната грижа социални услуги. 

 

1.1.1.7.Социална услуга „Топъл обяд“ – финансирана по Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027. 

 

Услугата „топъл обяд“ се предоставя във всички населени места от Община Полски 

Тръмбеш по проект със срок 35 месеца, считано от 01.11.2022 г. По проекта се доставя топъл 

обяд на 100 ползватели от всички населени места от Община Полски Тръмбеш. Всеки ден до 

домът им се доставя: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. В допълнение 

към предоставянето на топлия обяд, се предоставят и съпътстващи мерки, съответстващи на 

конкретните нужди на представителите на целевите групи, като: 

 възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на 

общината; 
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 ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на 

временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и 

образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и 

балансирано хранене, консултиране за изискванията на здравните органи при 

необходимост и др.; 

 повишаване на информираността относно безпрецедентните изменения в световния 

климат; включване в различни инициативи за опазване и почистване на околната 

среда, съвети са намаляване на разхищението на храни и използването на пластмасови 

изделия за еднократна употреба и др.; 

 други форми на индивидуална  подкрепа, съдействие, консултиране, в отговор на 

конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи. 

7.1.1.8.Предоставяне на социалната услуга „Лична помощ“ по Закона за лична помощ. 

Предоставянето на лична помощ в община Полски Тръмбеш съгласно Наредба 

№РД07-8-9/28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ стартира през м. септември 

2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. В 

Държавен вестник, бр. 103 от 04.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на 

закона за личната помощ. Законът влиза в сила от 01.01.2021 г. Съгласно измененията в чл. 1, 

ЗЛП урежда условията и реда за предоставянето и ползването на личната помощ в Република 

България. 

Ползватели на лична помощ са: 

1. Лица с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно 

намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

2. Деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност без определена чужда помощ. 

Кмета на общината, съгласно закона е доставчик на лична помощ. В Община Полски 

Тръмбеш средно годишно за 2022 г. - 150 лица имат назначени лични асистенти. 

 

7.1.2 Жилищни условия  
 Общо състояние на жилищния фонд на територията на общината. Брой и 

разпределение на жилищата (по данни на НСИ).  

Населението на общината обитава предимно собствени жилища. Същевременно голям 

брой жилища в селата са необитаеми и свободни. Много семейства имат жилищни проблеми, 

произхождащи от лошите битови условия, липсата на финансови средства. Все още има не 

голям брой многочленните семейства, живеещи в едно жилище.  

По данни на НСИ, към 31.12.2021 година, гъстотата на населението в Община Полски 

Тръмбеш е 26 души на кв.м. Този показател е една постоянна величина през последните 5 

години, което се вижда от данните представени в таблицата. 

 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Гъстота на 

населението 

Бр.души на 

кв.м. 

26 27 26 27 28 
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Представената гъстота на населението е показател за това, че голяма част от хората 

обитават сами своето жилище. 

Общината не разполага с подробни данни за състоянието на жилищният фонд.  

При оценката на нуждите от реконструкция и модернизация, фонда трябва да се отнесе 

към съответния конструктивен тип на сградите. Масивните сгради преобладават както в 

града, така и в селата. Делът на панелните жилища в града е незначителен – 80 жилища 

(0.09%).  

Поради нарушеното нормално възпроизводство на фонда през последните 10 години, 

делът на амортизираните и нуждаещите се от обновяване сгради се е увеличил. Расте 

тенденцията на прогресивно застаряване на жилищния фонд. 

В град Полски Тръмбеш и в две от населените места на общината има обособени 

квартали в които преобладаващата част от населението принадлежи към етнически групи, но 

няма характерно разделение. През последните години може да се каче, че населението от 

малцинствени групи се е населило във всички части на населените места и няма характерно 

обособяване на отделни квартали. 

Всички населени места разполагат добри жилищни условия. Разполагат с добре 

развита улична инфраструктура, електроснабдяване и ВиК. Единични жилища има извън 

регулацията върху земеделска земя в землището на село Раданово. 

 
 7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 

През територията на общината преминава републикански  път І-5 Русе-Полски Тръмбеш-

Велико Търново по който пътува транспортни средства по утвърдена областна и 

републиканска пътна схема. Транспортната схема осигурява транспортните връзки с част от 

населените места по маршрута. За останалите населени места от общината са осигурени 

транспортни връзки съгласно утвърдена транспортна схема от Общински съвет Полски 

Тръмбеш, като изпълнението е възложено на  общинска фирма. 

За социалните услуги Център за обществена подкрепа и Център за социална 

рехабилитация и интеграция е осигурен транспорт с транспортно средство от социалните 

услуги. По изготвен график ползвателите на услугите от населените места от общината се 

превозват от и до домовете им и така се осигурява посещението им в ЦОП и ЦСРИ.  

 Услугите „Асистентска подкрепа“ и „Личен асистент“ са услуги които се предоставят в 

домашна среда. Предоставящите услугите са от населените места, където се предоставя 

услуга и не ползват транспорт. Специалистите, които предоставят психологическа подкрепа, 

медицинските специалисти, специалистите предоставящи социална консултиране и 

съпътстващи мерки пътуват до  потребителите  с обществен, личен или служебен транспорт.     

 

7.2 Образование  

На територията на Община Полски Тръмбеш  има следните образователни институции: 

 3 детски градини: ДГ „Детски свят“ град Полски Тръмбеш; ДГ „Незабравка“ село 

Петко Каравелово с филиал в село Куцина и ДГ „Първи юни“ село Раданово. 

 1 Средно училище ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш; 

 2 основни училища: ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово и ОУ”Васил Левски” 

с.Петко Каравиелово. 
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Училища 

 

№ Име на училището Местоположение Вид Брой ученици/ 

брой паралелки/  

брой деца със СОП 

1 СУ „Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш СУ 743 ученици 

37 паралелки 

13 ученици със СОП 

2 ОУ ”Св.Св.Кирил и 

Методий 

с.Раданово ОУ 130 ученици 

7 паралелки 

6 ученици със СОП 

3 ОУ „Васил Левски” с.Петко Каравелово ОУ 108 ученици 

7 паралелки 

2 деца със СОП 

 

Детски градини 

 

№ Име на детската градина Местоположение Вид Брой деца/ 

Брой групи 

1 ДГ „Детски свят” гр.Полски ТРъмбеш ДГ 116 деца 

5 групи 

2 ДГ „Първи юни” с.Раданово ДГ 50 деца 

2 групи 

3 ДГ „Незабравка” с.Петко Каравелово ДГ 58 деца 

3 групи 

 

СУ „Цанко Церковски“ град Полски Тръмбеш разполага с 8 автобуса с които ежедневно 

превозва записаните деца от всички населени места на Община Полски Тръмбеш. 

В Община Полски Тръмбеш няма Център за подкрепа за личностно развитие. Съгласно 

чл.129, ал.3 от Наредбата за приобщаващо образование, когато общината не може да осигури 

ресурсно подпомагане, дейностите за ресурсното подпомагане се осигурява от съответният 

Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование. 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област 

Велико Търново (РЦПППО) е специализирано обслужващо звено в системата на 

предучилищното и училищно образование. Центърът извършва педагогически и методически 

дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование в област Велико Търново. Дейностите в детските градини и 

училищата, в които участва Регионалният център, се осъществяват от работещите в него 

педагогически специалисти - ресурсни учители, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, 

психолози, учител на деца с нарушено зрение, сензорен терапевт. 

През учебната 2022 – 2023 година РЦПППО – област Велико Търново осигурява 

допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в  

Община Полски Тръмбеш на 8 деца: 2 от Основно училище ОУ”Васил Левски” с.Петко 

Каравелово и 6 от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ село Раданово. Ресурсното подпомагане на 
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децата от СУ ”Цанко Церковски” град Полски Тръмбеш се осъществява от назначените 

специалисти в средното училище. 

Общият брой деца и ученици със специални образователни потребности е 21. 

На децата и учениците със специални образователни потребности е осигурена 

допълнителна подкрепа, която включва:  

 работа с ресурсен учител ; 

 работа с психолог ; 

 работа с логопед ; 

Във връзка с чл. 190, ал.1 от ЗПУО, към РЦПППО – област Велико Търново е създаден 

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 

образователни потребности /РЕПЛР/. В състава му са включени ресурсен учител, психолог, 

логопед, рехабилитатор на слуха и говора и специален педагог. Ръководител на екипа е 

представител на Регионално управление на образованието, гр. Велико Търново. 

На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

В образователните институции на територията на Община Полски Тръмбеш са 

обособени следните специализирани кабинети: 

 СУ ”Цанко Церковски” гр. П.Тръмбеш – кабинет за ресурсно подпомагане, 

оборудван с необходимите учебни помагала и дидактични материали; Кабинет на 

педагогическия съветник; 

 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Раданово -.кабинет на педагогическия съветник и 

ресурсен кабинет; 

 ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово - ресурсен кабинет, оборудван с 

необходимите помагала и дидактични материали; 

На територията на Община Полски Тръмбеш има изградени рампи за хора с увреждания 

в следните образователни институции:  

-  В СУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш има асансьор и рампа, които са 

специално предназначени за деца с увреждания.  

-  В ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Раданово има рампа за придвижване на деца с 

увреждания;  

- В ОУ Васил Левски” с. Петко Каравелово има платформа за предвижването на деца с 

увреждания. 

 Изводи: Основните фактори които влияят на структурата на общинската 

образователна система могат да бъдат групирани така: 

 1. Демографският фактор дава своето негативно отражение както върху броя на 

учениците, така и върху броя на учебните заведения в общината.  

 2. Фактор раждаемост: статистическите данни от ЕСГРАОН в община Полски 

Тръмбеш и по данни на НСИ за родените и подлежащи на задължително обучение ученици 

през следващите пет години не променят съществено броя на учениците в училищата; 

 3. Миграционните процеси в страната /към други градове/ и в чужбина влияят 

значително върху общия брой на учениците и води към тяхното намаляване. Движението от и 

към чужбина засяга най-вече училища от село Раданово и село Петко Каравелово.  

(Приложение № 2 – таблица образование) 
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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. Процесите на стареене са 

изявени повече в селата, като в някои почти няма детско население. 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.  

Ограничаването на достъпа до здравни услуги, недостатъчните финансови ресурси и 

принудително налаганите от населението самоограничения в потреблението на здравни 

услуги поради икономически причини, съдействат за високите нива на заболеваемостта, на 

общата и детска смъртност, задържането на общата продължителност на живота, влошават 

качеството на живот на населението и възпрепятстват демографското му развитие. 

Структурата на заболеваемостта в Община Полски Тръмбеш е в посока завишаване на 

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

кръвообращението, COVID-19, следвани от болести на  дихателната система,  

новообразования, неврологичните и психичните заболявания- заболявания характерни за 

населението на страната като цяло. 

На територията на община Полски Тръмбеш функционира 

 

7.3.1. Лечебни заведения 

7.3.1.1 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация 

(СБПЛР) „Минерални бани“ – Полски Тръмбеш 

 В град Полски Тръмбеш на улица „Търговска“ № 92 е разположена  Специализирана 

болница за продължително лечение и рехабилитация (СБПЛР) „Минерални бани“ – Полски 

Тръмбеш. Тя е високо технологична болница за физикална и рехабилитационна медицина. 

СБПЛР предлага лечение на лица, нуждаещи се от продължително възстановяване на 

здравето и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително 

телесно и психическо състояние, рехабилитация на лица, нуждаещи се от физикална терапия, 

моторна и психична рехабилитация, балнео- и климатолечение. 

 В болницата се приемат лица от територията на Община Полски Тръмбеш и от цяла 

България. Сградата е с осигурен достъп за хора с увреждания и трудно подвижни, хора с 

инвалидни колички. Болницата функционира през цялата година. 

 

7.3.2 Медицински центрове 

7.3.2.1 Медицински център за анестезиология и интензивно лечение  

„РЕХАХЕЛП“ град Полски Тръмбеш.  

Медицински център „РЕХАХЕЛП“ е разположен в град Полски Тръмбеш, 

ул.“Търговска“ № 92. 

 Предмет на дейност: Извънболнична медицинска помощ, Диагностика, Лечение, 

Рехабилитация и наблюдение на болни, Физикална терапия, Консултации, Профилактика, 
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Лабораторни и други видове изследвания, Извършване на медицински дейност и 

манипулации под лекарски контрол и отговорност, Домашни грижи и помощ за болни, 

Предписване на лекарства, Превързочни материали и медицински пособия, Извършване 

експертиза на временна нетрудоспособност, Извършване на дейности по здравна промоция и 

профилактика, Издаване на документи, Свързани с дейността, Насочване на пациенти за 

консултативна и болнична помощ, Извършване на образна диагностика, Клинично изпитване 

на лекарствени продукти. 

 7.3.2.2 Медицински център „АМОН” ООД с.Раданово. 

 Медицински център „АМОН” ООД с.Раданово – осъществяване на специализирана 

извънболнична помощ; извършване на разрешени от Закона за лечебните заведения търговски 

сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите, 

съгласно чл.3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, издаване на документи, свързани с 

дейността 

 

7.3.3 Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ. 

На територията на Община Полски Тръмбеш има регистрирани 9 еднолични търговци 

– амбулатории и индивидуални практики за първична извънболнична медицинска помощ.  

Те обслужват всички населени места от Община Полски Тръмбеш. Разположени са както 

следва: 4 в град Полски Тръмбеш; 1 в село Раданово и село Климентово; 1 в село 

Обединение и село Орловец; 1 в село Масларево; 1 в село Страхилово и 1 в село Петко 

Каравелово и село Павел.  

 

7.3.4 Първична помощ по дентална медицина в Община Полски Тръмбеш. 

Първичната помощ по дентална медицина в община Полски Тръмбеш се предоставя от 

10 стоматолога. Те са разположена както следва: 5 в град Полски Тръмбеш и по един в 

селата: Раданово, Климентово, Масларево, Петко Каравелово, Страхилово.  

 

7.3.5 Специализирана медицинска помощ в Община Полски Тръмбеш. 

Специализираната медицинска помощ се предоставя от 16 регистрирани специалисти, 

със специалности по: образна диагностика, нервни болести, ендокринология, 

медицинска рехабилитация, образна диагностика, очни болести, психиатрия, хирургия, 

вътрешни болести, анестезиология и интензивно лечение, кардиология, акушерство и 

гинекология, детски болести. 

Всички жители на общината има достъп до специалистите, които осъществяват прием 

във специално оборудваните си кабинети както в град Полски Тръмбеш, така и в 

населените места от общината.  

 

7.3.6 Медико –технически лаборатории в Община Полски Тръмбеш. 
На територията на Община Полски Тръмбеш има регистрирана една самостоятелна 

медико-диагностична лаборатория. 

 

7.3.7 Център за спешна медицинска помощ в Община Полски Тръмбеш 

В град Полски Тръмбеш има филиал на Център за медицинска помощ град Велико 

Търново. Той разполага с един автомобил за извършване на дейността си, което води 

до затруднения в обслужването на всички 15 населени места от общината. 
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7.3.8 Здравен медиатор. В Община Полски Тръмбеш работи един здравен медиатор.   

Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности, здравните и 

социалните служби. Той се ползва с уважението и доверието и на хората от 

общността и на институциите. Притежава необходимите знания, умения и 

компетентност за да върши своята високо отговорна работа.  

 Основните цели в работата на медиатора са: 

 преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и други 

малцинствени групи с медицинския персонал по места; 

  преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване 

на ромите и други малцинствени групи по места; 

  оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред ромското население 

и другите уязвими малцинствени групи; 

 здравно образование на ромите и уязвимите малцинствени групи и активна социална 

работа в общността; 

 активна социална работа с уязвими групи. 

 

 

 Изводи: Факторите, влияещи върху здравословното състояние и смъртността на 

населението се обуславят от различни причини, по-важните от които са: нездравословен 

начин на живот, неблагоприятна околна среда, лоши битови и производствени условия, лоша 

хигиена при някои групи от населението, миграция към по-големите населени места с по-

висока трудова заетост и други. Поради изброените причини се наблюдава трайно запазване 

на показателите за смъртността от социално значими заболявания, като: инфаркти, инсулти, 

злокачествени новообразувания и не на последно място травми и отравяния.  

 През 2020-2021 г. във връзка с пандемията бе отчетено повишение на общата 

смъртност, което е  важен индикатор за неблагоприятните нива на общественото здраве и 

отразяват преди всичко влиянието на възрастовата структура на населението. Те са във 

взаимна връзка със социално-икономическото развитие на общината, с ефективността на 

профилактиката, лечението и рехабилитацията, обезпечеността с извънболнична и болнична 

медицинска помощ, начина на живот, здравната култура и отношението на индивида към 

собственото му здраве и здравето на другите членове на обществото.  

 

(Приложение № 3 таблица здравеопазване) 

 

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 

 

 Кмета на Община Полски Тръмбеш в качеството си на доставчик на социални услуги 

утвърждава щатни и длъжностни разписания на социалните услуги в Община Полски 

Тръмбеш. 
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 Услугите ЦСРИ ПЛ и ЦОП се управляват от един директор. Към момента на изготвяне 

на анализа назначения персонал в различните услуги покрива определените минимални 

изисквания, съгласно стандартите за качество на социалните услуги с оглед ефективното им 

предоставяне. В ЦСРИПЛ има назначен лекар, който извършва консултиране и 

рехабилитационни дейности в зависимост от потребностите на потребителите.  

 Отчитайки непрекъсната необходимост от разширяване на предоставяните социални 

услуги и предстоящото им преструктуриране, Община Полски Тръмбеш има възможност и 

планира осигуряване на професионално и кариерно развитие на служителите. 

 Общия брой на служителите по утвърдените щатни разписания и действителната 

заетост на персонала по видове социални услуги, се представя в Таблица 4- персонал. 

 

 (Приложение № 4 – таблица персонал) 

 

8.2. Информация, относно регистрираните безработни лица на 
територията на общината: 

 

 През последните години броят на безработните значително е намалял. Много от хората 

в трудоспособна възраст намират работа извън общината и извън България. Голяма част от 

тях пътуват често като работят по няколко месеца и след това се връщат в Община Полски 

Тръмбеш. Те прекратяват своята регистрация в Дирекция „Бюро по труда“.  Това води до не 

реален показател на безработицата в общината. 

 По данни на ДБТ, към 31.12.2022 г.,  броя на регистрираните безработни е общо 373.  

Тяхната структура по пол, възраст и образование е представена в следващата таблица. 

 

 

 всичко висше средно в т.ч. 

средно 

проф. 

основно начално и 

по ниско 

Регистрирани 

безработни 

373 19 166 118 88 100 

От тях жени 198 16 72 44 50 60 

От тях мъже 175 3 94 74 38 40 

От тях до 19 

години 

4 7 0 3 1 2 

От тях над 55 

години 

115 3 63 53 28 21 

От тях  

жени над 55 

58 2 24 17 16 16 

 

Данните от таблицата показват, че най висок е делът на хората над  55 години. Те 

представляват 30,83 % от общият брой регистрирани безработни лица. По-голям е и делът на 

регистрираните безработни жени. Те са 53,08 %, спрямо всички безработни. 
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 Най-много са регистрираните безработни лица със средно образование. Техният дял е 

44,50 % спрямо всички регистрирани. 

 Регистрираните жени над 55 години са 58, а това е 15,55 % от всички регистрирани.  

 През годините се е утвърдила практиката жените да работят в сферата на социалните 

услуги. Те работят като: лични асистенти, домашни помощници, социални асистенти в 

социалните услуги. Към настоящият момент по Закона за лична помощ в общината работят 

160 лични асистенти. 81,34 % от тях са жени. В социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

работят 17 социални асистенти, като 94,12 % са жени.   

 

8.3. Прогноза за необходимите служители за извършване на 
дейността по предоставяне на социални и интегрирани 
здравно-социални услуги: 

 

 Във функциониращите на територията на Община Полски Тръмбеш социални услуги- 

Държавно делегирани дейности работят необходимият брой специалисти. Няма незаети места 

поради липса на специалисти. 

 

 ЦОП 

 

 Брой по щатно разписание Брой назначен персонал 

директор 0,5 0,5 

Социален работник 1 1 

логопед 0,5 0,5 

Психолог 2 2 

Медицинска сестра 1 1 

Социален педагог 1 1 

шофьор 1 1 

Старши счетоводител 1 1 

педагог 2 2 

 

 В общината се предоставят социални услуги за деца от Центъра за обществена 

подкрепа. Основаната цел на услугата ЦОП е да осигури закрила и защита на децата и 

семействата, осигуряване на подкрепа за отглеждане в сигурна и стабилна семейна среда, 

предоставяне на грижа от специалисти и осигуряване на условия за равен достъп до 

цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални 

умения на децата от уязвимите групи. Всички деца, техните семейства и приемните семейства 

получават квалифицирана помощ и подкрепа от специалистите работещи в центъра. 

 

ЦСРИ 

 Брой по щатно разписание Брой назначен персонал 

директор 0,5 0,5 

Социален работник в СУ 1 1 

Спец.в социална услуга 1 1 

Трудотерапевт  1 1 
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Медицинска сестра 1 1 

шофьор 1  1 

огняр 1 1 

Старши счетоводител 0,5 0,5 

 

Забележка:  

Директора  на ЦСРИ е психолог и провежда групови и индивидуални консултации. 

Рехабилитатора е назначен на граждански договор. 

 

Община Полски Тръмбеш предоставя почасови услуги на хора с увреждания, извън 

обичайната домашна среда в Центъра за социална рехабилитация и интеграция град Полски 

Тръмбеш. ЦСРИ предоставя  комплекс от социални услуги, свързани с извършването на 

рехабилитация, социални консултации, психологически и трудотерапевтични  услуги, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.  

 

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА 

 Брой по щатно разписание Брой назначен персонал 

Социални асистенти 15 15 

Сътрудник соц.работа 2 2 

 

Община Полски Тръмбеш предоставя социалната услуга асистентска подкрепа.  

Капацитета на услугата е 47 места. Услугата се предоставя средногодишно на 62 лица. 

Определеният щат е 15 социални асистенти. В зависимост от потребностите във населените 

места от общината са назначени 17 социални асистенти / 13 на 8 часов работен ден и 4 на 4 

часов работен ден/. Назначени са и сътрудници социална работа с цел администриране и 

координиране на дейността.  

Всички специалисти, предоставящи социални услуги както в домашна среда АП, така и 

в ЦОП и ЦСРИ,  притежават необходимото образование и квалификация за длъжността на 

която са назначени. Общината гарантира на специалистите възможността за непрекъснато 

обучение в съответствие с промените на законодателството и потребностите на хората с 

увреждания.  

 

 

 9. Прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани 

здравно-социални услуги 
Равният достъп до основни услуги, възможности и права за хората с увреждания, както 

и за възрастните хора в невъзможност да се самообслужват  е решаващ за тяхното ефективно 

социално включване и за участието им в живота на обществото. В Община Полски Тръмбеш 

се изпълняват мерки и политики за гарантиране на тези права и възможности на всички хора с 

увреждания. 

 За планирането и изготвянето на карта на социалните услуги е необходимо да бъдат 

взети в предвид не само съществуващите социални услуги, но и динамично променящите се 

обстоятелства. В демографски аспект, населението в над трудоспособна възраст на община 

Полски Тръмбеш се увеличава. Непрекъснато се увеличават и самотно живеещите възрастни 

хора и хората с увреждания, които се нуждаят от подкрепа. Имайки в предвид динамичността 
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на промяната на структурата на населението в Община Полски Тръмбеш и Закона за 

социалните услуги смятам, в Община Полски Тръмбеш трябва да продължат да 

функционират социалните услуги ЦСРИ и ЦОП, като се запази капацитета им: в ЦОП 35 и 

ЦСРИ 35.  

На база на получените данни в Приложение № 5 в община Полски Тръмбеш ще се запазят 

съществуващите социални услуги ЦОП и ЦСРИ ПЛ, като държавно делегирани дейности. 

Услугите работят над определения капацитет. 

След декомпозирането на съществуващите социални услуги, по дейностите, посочени в 

чл.15, и извършената съпоставка се установява, че не трябва да се предприемат действия за 

промяна на броя места, като се осигурява изцяло финансиране на вече съществуващия брой 

места.   

 

 

Таблица № 1 

Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани здравно-социални 
услуги (ИЗС) услуги в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново 

Наименование на социалната и/или 
ИЗС услуга 

Съществуващ брой места 

Център за обществена подкрепа 35 

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 % 

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 
увреждания 

35 

100 

информиране и консултиране (специализирано) 7 
20 

застъпничество и посредничество 11 30 

терапия и рехабилитация 9 25 

обучение за придобиване на умения 11 30 

подкрепа за придобиване на трудови умения 
 

 Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица 

35 
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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) 7 20 

застъпничество и посредничество 5 15 

терапия и рехабилитация 18 50 

обучение за придобиване на умения 11 30 

подкрепа за придобиване на трудови умения 11 30 

 
Асистентска подкрепа 

47 
  

 

 

 

 

Данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт Карта на Приложение № 5 

за община Полски Тръмбеш: 

 

Таблица № 2 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 

потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 20 

2  застъпничество и посредничество 16 

3 терапия и рехабилитация 27 

4 обучение за придобиване на умения 18 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 9 

6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  9 

7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 37 

8 резидентна грижа за деца без увреждания  3 

9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  3 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 14 

11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 

10 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  52 

13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 4 

14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 3 

15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

24 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 1 
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увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица 

с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи  

6 

18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи с 

15 

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 

1 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 

домашно насилие и лица жертви на трафик 

2 

 

Таблица № 3 

Социална услуга по чл. 15 от 

ЗСУ 

Общ брой 

на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален брой 

потребители/места 

Действия на 

общинаX 

Информиране и консултиране 

(специализирана) 

14 20 Предприема 

действия за 

увеличаване на 

броя места до 20 

(съгласно 

идентифицираните 

потребности) 

Застъпничество и 

посредничество 

16 16 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Терапия и рехабилитация 27 27 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Обучение за придобиване на 

умения 

22 18 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения 

11 9 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Дневна грижа за деца с трайни 

увреждания  

0 9 Не предприема 

действия за 
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промяна на броя 

места 

Дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания 

0 37 Планиране на 

услугата 

Резидентна грижа за деца без 

увреждания  

0 3 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания  

0 3 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 

разстройства 

0 14 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

 Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

0 10 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с физически 

увреждания  

0 52 Планиране на 

услугата 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с деменция 

0 4 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица със сетивни 

увреждания 

0 3 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

0 24 Планиране на 

услугата 

Здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания с 

потребност от постоянни 

медицински грижи са: 

0 1 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи  

0 6 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 
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Здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за възрастни 

хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност 

от постоянни медицински 

грижи с 

0 15 Планиране на 

услугата 

Осигуряване на подслон за 

бездомни лица 

0 1 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Осигуряване на подслон за лица 

в кризисна ситуация 

0 2 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Осигуряване на подслон за 

деца, пострадали от домашно 

насилие и деца, жертви на 

трафик 

0 1 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

Осигуряване на подслон за 

пълнолетни лица, пострадали от 

домашно насилие и лица 

жертви на трафик 

0 2 Не предприема 

действия за 

промяна на броя 

места 

  

10. Изводи 
 

На база на получените данни в Приложение 5, съобразно изведените нужди в 

Приложение 2,  се установява, че в Община Полски Тръмбеш има необходимост да бъдат 

разкрити нови услуги: 

 

 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите  

 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 

потребители 

Разкриване 

с капацитет 

1 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 37 40 

2 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически 

увреждания  

52 30 

3 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст 

без увреждания 

24 30 

4 здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване с 

потребност от постоянни медицински грижи  

15 15 
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Социалните услуги, които към момента на анализа се предоставят по проекти: приемна 

грижа, топъл обяд, патронажна грижа /грижа в дома, се очаква да продължат да се 

предоставят на територията на Община Полски Тръмбеш, като държавно делегирани 

дейности.  

Капацитета на услугата „топъл обяд“, която към настоящия момент е 100 ползватели, 

може да бъде увеличен, като се търсят възможности за допълнително оборудване и 

назначаване на по-вече персонал в кухнята на Домашен социален патронаж Полски Тръмбеш. 

Капацитета на интегрираните здравно-социални услуги също следва да се увеличи. 

Към настоящият момент услуги- патронажна грижа получават 48 лица,  като от началото на 

месец март 2023 г. услуги ще ползват не по-малко от 94 лица от общината.  

 При продължаваща тенденция за непрекъснато нарастване на броя на хората с 

увреждания и хората в над трудоспособна възраст със затруднения и/или невъзможност да се 

самообслужват ще продължат да нарастват и потребностите на общината от социални и 

интегрирани здравно-социални услуги. 

 Социалната политика е от изключително значение за Община Полски Тръмбеш. Тя е 

пряко свързана със социалния статус и жизнените възможности на уязвимите групи в 

общината. Основните приоритети на общината за хората с увреждания, както и за всички 

уязвими групи, са насочени към създаване на условия за задоволяване на жизнените им  

потребности и гарантиране на равни условия за социални включване на всички тях. Това 

налага да се използват всичките ресурси на общината, както и възможностите на национални 

и европейки програми и проекти.  

На база на получените данни в Приложение № 5, след направена съпоставка между 

налични социални услуги и данните за максимален брой на потребителите на социалните 

услуги, за които ще се осигури изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, по 

видове социални услуги, могат да се направят следните изводи: 

Услугите ЦОП и ЦСРИ работят над определения капацитет, което води до извода, че 

техният капацитет е необходимо да бъде увеличен.  

Социалната услуга асистентска подкрепа е с определен капацитет 47 места. Броя на 

обслужваните лица средно годишно е над 62. Имайки в предвид променящата се възрастова 

структура на населението в Община Полски Тръмбеш, водеща към увеличаване броя на 

лицата в над трудоспособна възраст без увреждания и на пълнолетните лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ, може да се направи извода, че има допълнителна 

потребност да се увеличи броят на местата и услугите за тях. Все по-вече лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ и лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена 

работоспособност, живеят в отдалечени населени места с ограничен достъп до общинския 

център и имат ежедневна нужда от подкрепа и грижи. 

След декомпозиране на съществуващите социални услуги съобразно дейностите по чл. 

15 от ЗСУ, при съобразяване с Наредбата за качеството на социалните услуги, по схемата на 

трансформиране, не следва да се предприемат действия за намаляване на броя на местата в 

тях. Възможно е увеличаване на броя места до посочения минимален размер в Наредбата за 

качеството на социалните услуги на специализираната услуга – информиране и 

консултиране“, като наличните места са 14, а максимално допустимите са 20. 
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Съобразно изведените нужди, всички услуги в Таблица № 3 е необходимо да бъдат 

предоставяни в Община Полски Тръмбеш. Към настоящият момент няма социални услуги с 

изчерпана необходимостта от тяхното предоставяне. 

За другите социални услуги, които се получават минимален брой места, Община 

Полски Тръмбеш може да се сключи споразумение, съгл. чл. 56 от ЗСУ с общини от област 

Велико Търново, които имат по-голяма потребност от разкриване на конкретните услуги. По 

целесъобразно би било това да са общините разположени до община Полски Тръмбеш.  

 

На база на направеното обобщение се извеждат следните препоръки: 

1. Не се установяват услуги които следва да бъдат закрити. В съответствие с  

демографската структура за хората с увреждания, за хората в надтрудоспособна 

възраст и хората в невъзможност да се самообслужват ще са необходими все по-

добре развити социални услуги. 

2. Установява се потребност от разкриване на нови социални услуги съобразно 

изведените нужди в Таблица № 3. Ясно се очертава потребност от разкриване на 

социални услуги по чл.15 от ЗСУ, както следва: 

- дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания; 

- резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания; 

- резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания; 

- здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи. 

3. Не се налага намаляване на броя на местата на съществуващите социални услуги в 

Община Полски Тръмбеш. 

4. Необходимо е да бъдат увеличен броя на местата на социалните услуги 

предоставяни в домашна среда- Асистентска подкрепа, както и в почасовите 

социални услуги /към момента предоставяни в ЦОП и ЦСРИ/ по чл. 15 от ЗСУ, при 

съобразяване с Наредбата за качеството на социалните услуги. 

 

Изведените препоръки са основата на предложението на община Полски 

Тръмбеш за СУ, които да влязат в националната карта. 

 

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 

Приложение № 7 – пример за съпоставка 

 

 


