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Увод 

 

Ролята на община Пирдоп в областта на социалната политика е свързана с 

планиране и развитие на социални услуги за населението, правилното им 

управление в съответствие с държавните стандарти, мониторинг и контрол на 

качеството на предлаганите от общината социални услуги - делегирани от 

държавата дейности и услугите, финансирани от местния бюджет.  

 Анализът на потребностите е изготвен на основание чл.35, ал.1 от Закона за 

социалните услуги от община Пирдоп в сътрудничество с експерти от дирекция 

"Социално подпомагане" - Пирдоп, Съвета по въпросите на социалните услуги към 

Община Пирдоп, РЗИ, РУО. Анализът се разработва въз основа на критериите за 

всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от 

Наредбата за планиране на социалните услуги и задължително следва да включва:  

 показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани 

здравно-социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата;  

 съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните 

потребители (общ и по видове услуги и групи потребители);  

 брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги 

на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители);  

 информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове 

услуги);  

 данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 

години;  

 информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура 

(видове и материална база);  

 информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността 

по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.  

Изхождайки от обстоятелството, че националното планиране е в основата за 

определяне на социалните услуги на ниво община и област, за които ще се осигури 

изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, в Картата следва да се 

определи и максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. Критериите за 

определяне на услугите и максималният брой потребители в Националната карта на 

социалните услуги са определени в Наредбата за планирането на социалните услуги 

(Наредбата), съобразно броя и демографския профил на населението. 

 Работата по изготвяне на анализа започва през м.декември 2022 г. със 

събиране и предоставяне на информация за постигнатите резултати в развитието на 

социалните услуги в периода от 2021г. -2022 г., както и актуализация и анализ на 

статистически данни.   

 При изготвяне на анализа в окончателен вид са взети предвид всички 

политически и стратегически документи, които пряко или косвено се отнасят до 

развитието на социалните услуги, от които основни са: 

• Закон за социални услуги  

• Правилник за приложение на закона за социалните услуги  

• Закон за закрила на детето 

• Закон за хората с увреждания 

• Закон за здравето 

• Закон за насърчаване на заетостта 

• Национална стратегия за дългосрочна грижа в Република България 
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1 Методология  

 

За планирането и развитието на социалните услуги в община Пирдоп се 

събират и анализират данни, свързани с идентифициране на потребностите за 

населението, различните целеви групи. Прилага се мултидисциплинарен подход за 

включване в изследването на различни сектори, свързани с образование, 

здравеопазване, в сътрудничество с дирекция „Социално подпомагане“ – Пирдоп, 

Съвета по въпросите на социалните услуги, като се взимат предвид и предложения 

от неправителствения сектор. 

 Процесът по изготвяне на анализа стартира със събиране и предоставяне на 

информация за постигнатите резултати в развитието на социалните услуги през 

2021г., както и актуализация на статистически данни.  Предложенията, направени в 

настоящия документ са плод на събиране на информация и обобщаване на всички 

предложения и мнения, които са отправени към община Пирдоп, както и в срещите 

на служителите с представители на заинтересованите страни и на срещи с 

неправителствения сектор. 

 При изготвяне на анализа в окончателен вид от експертен екип, назначен със 

Заповед на Кмета на община Пирдоп № 681/18.11.2022 г. са взети предвид, както 

законодателните документи, така и всички политически и стратегически документи, 

които пряко или косвено се отнасят до развитието на социалните услуги. 

 

1.1 Цели  

 

Важен акцент за Община Пирдоп е чрез планирането да се гарантира равен 

достъп до социални услуги, които да отговарят на индивидуалните потребности на 

хората. Да се предлагат спектър от качествени социални и интегрирани услуги и 

дейности за подпомагане на децата и семействата, които се намират в трудна 

ситуация от живота си. В тази връзка е важно да се създават условия за 

консултиране, информиране, подпомагане, диагностика, терапия и съдействие, 

ефективна защита и социална интеграция на потребителите в социалните услуги. 

Стремежът е към постигане на цели за:  

• Осъществяване на дейности за оптимално развитие на потенциала на хората, 

ползващи услуги, както и постигане на социално включване и зачитане 

техните права; 

• Подобряване качеството на живот в семейната и социалната среда, като се 

предоставят качествени социални и интегрирани услуги, които да отговарят 

на потребностите и да са достъпни за всички уязвими групи и техните 

семейства. При изпълнение на тези цели се следва действащото 

законодателство, както и изводите от извършения анализ на местните условия 

и потребности и характеристиката на целевите групи; 

• Предоставяне на спектър от социални услуги, които са насочени към рискови 

групи; 

• Осъществяване на мониторинг и контрол за поддържане на качеството и 

развитие на социалните услуги; 

• Изграждане на екипи от специалисти и включването им активно в обучение и 

супервизия за стимулиране, мотивиране и повишаване на компетенциите им. 

 

1.2 Методи и източници на анализа   

 

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни от община Пирдоп. Предостави се информация, която е 

специфична според областта, в която се работи, използвайки различни източници, 

като:  

• Актуални данни от общинска администрация, събирани и предоставени от 

експертите на ГРАО, експертите от отдел „Образование“, Дирекция „Социално 

подпомагане“, ДБТ, НСИ и др. 

• Стратегически документи на национално, областно и местно ниво (анализи, 

доклади, стратегии, програми и планове за развитие в сферата на социалните 

услуги); 

• Данни от НПО в сферата на социалните услуги.  
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Използваните методи за събиране на информация включват:  

➢ Документално проучване на съществуващите стратегически документи 

на национално, областно и местно ниво;  

➢  Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно 

събирани от общинската администрация и местно-базираните държавни 

институции;  

➢ Срещи и дискусии с доставчици на социални услуги, териториални 

структури на АСП, НПО, целеви общности и групи в риск;  

➢ Провеждане на срещи с представители на държавни и местни 

институции;  

➢ Провеждане на работни срещи с представители на НПО сектора 

➢ Проведено аналитично изследване на лица с увреждания, чрез 

Дирекция „Социално подпомагане“, местната администрация и кметове 

на селата от община Пирдоп. 

 

2 Показателите в общината по критериите за социални и интегрирани 

здравно-социални услуги 

 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община 

Пирдоп 

(брой) 

1 общ брой на населението  7690 

2 общ брой на пълнолетните лица 6500 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  1190 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  1979 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  661 

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

възраст  

37 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  440 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  698 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  

250 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  

17 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

308 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  1153 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 107 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

37 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 

12 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

7 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 452 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

214 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 25 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 

15 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 65 
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22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

35 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

1379 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без 

увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в 

домашна среда 

600 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 

37 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 

95 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 

95 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 

1200 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

1200 

*Информацията е предоставена от НСИ, ГРАО и ДСП 

/Приложение № 5 - критерии/ 

 

3 Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на общината 

В община Пирдоп са разкрити и функционират следните социални 

услуги, които са делегирана държавна дейност: 

➢ Център за обществена подкрепа 

➢ Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения 

➢ Социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

Услуги, които се предоставят по проекти: 

• Проект „ Патронажна грижа +“ 

• Проект „Грижа в дома“  

3.1 Социални услуги 

3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 

Център за обществена подкрепа 

Място Целева 

група 

Брой 

мест

а 

Посочва се 

средногоди

шна 

заетост за 

2022 г. в 

брой. 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 

от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: 

Град Пирдоп 

Ул. „Цар 

Освободител“ 

№97  

деца и 

лица  

 

30 33 1. информиране и 

консултиране- 

общодостъна 

2. информиране и 

консултиране- 

специализирана 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. общностна работа; 

5. терапия и 

рехабилитация; 

6. обучение за 

придобиване на 

умения; 

 

Социална услуга за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението в седемте 

община в района на 

Средногорието, а именно: 

Пирдоп, Златица, 

Челопеч, Чавдар, 

Мирково Антон  и 

Копривщица. 
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Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения 

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. 

Пирдоп 

ул“Евстат

и Иванов“ 

№2 

лица 

със 

сетивни 

наруше

ния 

33 24 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на лица 

от цялата страна 

 

 

Асистентска подкрепа 

Място Брой 

субсидир

ани 

потребите

ли 

Брой 

обслуж

вани 

лица 

Брой  

чакащ

и  

лица 

 

Брой 

асисте

нти 

Брой 

лица, 

админист

риращи 

услугата 

Териториален 

обхват 

Адрес:  

Пирдоп 

пл. „ Тодор 

Влайков“ № 2 

20 21 5 8 2 Услуга на общинско 

ниво 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, 

финансирани от оперативни програми. 

 

Наименование на проекта/информацията: „Патронажна грижа +“ 

Основни данни: 

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 

Приоритетни оси: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

Наименование на процедура: „Патронажна грижа +“ 

Код на процедура: BG05M9OP001-2.101   
Кратко описание на проекта/информацията: 

Основната цел на дейността е утвърждаване на модел за патронажни грижи за 

възрастни хора и лица с увреждания в невъзможност за самообслужване, други 

уязвими групи, включително лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19 

чрез предоставяне на различни услуги: предоставяне на почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и 

възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; 

доставяне на хранителни продукти и такива от първа необходимост, заплащане на 

битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови 

услуги. Другата цел на дейността „Патронажна грижа +“ е превенция на COVID-19 в 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности, чрез предприемане на мерки 

от заразяване и оказване на подкрепа на социалните услуги в извънредната 

обстановка в отговор на актуалните нужди; осигуряване на лични предпазни 

средства; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните 

услуги, делегирани от държавата; въвеждане на мерки за изолиране на 
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потребителите на услугите, както и осигуряване на необходимата техника и 

технически средства. 

 

Дата на стартиране: 01.09.2021 

Дата на приключване: 30.06.2023 

 

Наименование на проекта/информацията: „ Грижа в дома“ 

Основни данни: 

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 

Приоритетни оси: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

Наименование на процедура: „ Грижа в дома“ 

Код на процедура: BG05SFPR002-2.001 

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица 

с увреждания и възрастни хора. 

Основната цел на мярката „Грижа в дома“ е осигуряването на подкрепа в 

домашна среда за хората с увреждания и възрастните, които са зависими от грижа. 

Чрез нея ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят 

на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на хранителни 

продукти и продукти от първа необходимост, профилактика на здравето и социално 

значими заболявания и съдействие, предоставяне на психологическа подкрепа. По 

мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в 

нужда, както и обучения и супервизия на служителите. 

 

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от държавата 

дейности в община Пирдоп 

 

На територията на общ. Пирдоп функционира специализирана здравно-

социална услуга „ Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения“.  

В Националната стратегия за дългосрочна грижа са предвидени мерки за 

осигуряване на качествени социални услуги в общността за лица, настанени в 

специализирани институции с недобри условия на живот и качество на грижа и 

поетапно закриване на тези институции. В тази група мерки са включени основно 

дейности за създаване на нови резидентни социални услуги, както и мерките за 

извеждане на лицата от специализирани институции и закриване на домове.  
Тази специализирана социална услуга е планирана на втория етап от процеса 

на деинституционализация на грижата за лицата с увреждания и възрастните хора. С 

решение №169/ 30.11.2017г. на Общински съвет -  Пирдоп е прието: Определени са 

три места по действащия план на гр. Пирдоп за построяване на нови сгради 

предвидени за Резидентни грижи за пълнолетни лица със сетивни нарушения. 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-

социални услуги на територията на община Пирдоп 

 

На територията на община Пирдоп в разкритите социални услуги има лица 

вписани в регистъра на чакащи.  

Утвърденият капацитет на Център за обществена подкрепа в град Пирдоп е 30 

клиента/месечно. За изминалата 2022 г. средно-месечният капацитет на ЦОП 

надвишава утвърдения, а именно - 33 клиента. В специализирана социална услуга 

терапия с логопед има 21 лица записани в списък на чакащи. Причината те да не 

могат да получат необходимата социална услуга е запълненият капацитет на 

работещите логопеди в Центъра. 

В социалната услуга „ Асистентска подкрепа“ има 5 лица чакащи. За община 

Пирдоп капацитета е 20 потребители, който е крайно недостатъчен. С разкриване на 

услугата капацитета е запълнен още в първите дни. В регистъра на чакащи през 

отделните месеци на годината има различен брой кандидат-потребители, които 

доста често не достигат до влизане в услугата. Поради влошеното им състояние и 

липсата на адекватна помощ, в повечето случаи изходът е фатален за потребителят.  
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5 Информация относно броя на лицата от други общини, които ползват 

социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на 

община Пирдоп  

 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

В Център за обществена подкрепа – гр. Пирдоп желаещите лица от други 

общини за 2022г. да ползват социална услуга са 37. От тях на 29 лица са 

предоставени социални услуги според констатираните потребности на конкретния 

потребител, а 8 деца (Златица - 5; Копривщица - 2  и Челопеч - 1 ) са записани в 

регистър за чакащите. Причината те да не могат да получат необходимата социална 

услуга е запълненият капацитет на работещите логопеди в Центъра. Въпреки 

наличния 1,5 щат логопеди (препоръчителни специалисти за ЦОП), броя на 

желаещите да ползват услугата терапия с логопед е значителен, вкл. и такива от 

община Пирдоп. Немаловажен е факта, че от м.  август 2022 г. в Центъра работи 

единствено  логопеда на 0,5 щат, тъй като другият специалист е в отпуск по 

майчинство. Това допълнително допринася за непрекъснатото увеличаване броя на 

чакащите за логопедична терапия и невъзможността те да бъдат приети в 

социалната услуга. От друга страна няма регистрирани в ДБТ- гр. Пирдоп и желаещи 

такива специалисти  да заемат длъжността логопед в ЦОП и към момента.  

Центърът за обществена подкрепа- гр. Пирдоп обслужва всички седем общини 

в района на Средногорието. Има ползватели на услугите от община Мирково, която е 

към ДСП- Елин Пелин. 

Център за обществена подкрепа – гр. Пирдоп 

• Вид социална услуга Специализирана СУ- информиране и 

консултиране - брой потребители от: 

- община Златица -11;  

- община Копривщица – 1; 

- община Чавдар – 1; 

- община Челопеч – 3; 

- с. Ръжена, общ. Казанлък, обл. Стара Загора -1; 

 

• Вид социалната услуга Специализирана СУ - застъпничество и 

посредничество брой потребители от: 

- община Копривщица – 1; 

 

• Вид социална услуга Специализирана СУ- терапия с психолог- брой 

потребители от: 

- община Златица -1;  

- община Чавдар – 1; 

 

• Вид социална услуга Специализирана СУ- терапия с логопед- брой 

потребители от: 

- община Мирково - 1;  

 

• Вид социална услуга Общодостъпна СУ- информиране и 

консултиране - брой потребители от: 

- община Копривщица -1;  

 

• Вид социална услуга Психологическо консултиране - брой 

потребители от: 

- община Златица - 4;  

- община Копривщица -1;  

- с. Ръжена, общ. Казанлък, обл. Стара Загора -1; 

 

• Вид социална услуга Пренатална и постнатална грижа и семейно 

планиране - брой потребители от: 

- община Мирково - 1; 
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• Вид социална услуга Оценка на родителски капацитет - брой 

потребители от: 

- община Копривщица - 1;  

• Вид социална услуга Дом за пълнолетни лица със сетивни 

нарушения- Община Пирдоп брой потребители от други общини  14 

/четиринадесет/ 

5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно-

социални услуги 

Не приложимо за община Пирдоп. 

6 Информация за демографското развитие в община Пирдоп 

 

Община Пирдоп е с площ 152,4 кв. км площ, което е 0,14% от територията на 

България и 2,16% от територията на Софийска област. Населението на община 

Пирдоп е 7690 души, което е 0,11% от населението на България и 3,35% от 

територията на Софийска област. Тенденцията за обезлюдяването на селските 

райони в цялата страна важи и за община Пирдоп, което може да се види по данните 

от НСИ и ГРАО. 

Мястото и ролята на община Пирдоп в регионалното пространство е 

формирано в резултат на историческите процеси и развитието на социално-

икономически, транспортни и културни връзки със съседни общини и други 

територии.  

Междуобщинското сътрудничество може най-общо да се дефинира като 

взаимоотношение, основано на взаимно доверие и разбирателство между местните 

власти на две или повече общини за реализацията на конкретен проект, инициатива 

или за предлагане на конкретна услуга от взаимен интерес при запазване на 

местните приоритети. 

 

Основни демографски процеси в общината 

 

Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни 

характеристики са един от решаващите фактори за местното развитие и растеж. В 

община Пирдоп динамиката на населението показва тенденция на намаляване за 

последните 5 години. 

Естественият прираст на населението в общината е отрицателен. Населението 

по населени места в общината намалява и е предимно в гр. Пирдоп. Около 90 % от 

населението е съсредоточено в административния център – гр. Пирдоп, а в селото- 

10%. 

Община Пирдоп е засегната от процесите на силна урбанизация, характерни 

за повечето райони на страната. Населението е небалансирано между града и 

селото. Но това не отнемя необходимостта от прилагане на интегриран подход и 

стимулиране развитието, както на административния център, така и на малкото 

населено място в общината.   

Тенденциите, като намаляваща раждаемост и застаряване на населението, се 

наблюдават като цяло в област София и са симптоматични за цялата страна. Може да 

се направи извода, че в община Пирдоп към момента не може да се говори за тежка 

демографска криза, а по-сериозни са предизвикателствата пред бъдещото 

функциониране на системите на социално осигуряване и подпомагане, 

здравеопазване, образование и публични финанси в общината. 

Политиката за предотвратяване на демографска криза в района трябва да е 

насочена към подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са тези, 

които създават работни места и доходи, като по този начин задържат и привличат 

млади хора за живот и работа в общината. 

 

Данни/информация за демографското развитие в община Пирдоп за 

последните 5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на 

населението  

брой  7841 7966  8089 8206 8326 
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Раждаемост брой 64 68 56 50 68 

Смъртност брой 165 141 105 116 121 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -101 -78 -49 -66 -53 

Заселени брой  137 184 110 91 85 

Изселени брой 149 122 176 162 134 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -12 +62 -66 -71 -49 

Гъстота на населението бр. души на кв. 

км. 

51 52 53  54 55 

Брой градско население брой 7159 7270 7380 7484 7589 

Брой селско население брой 682 696 709 722 737 

*Данните са предоставени от ГРАО И НСИ 

 

7 Информация за наличната социална, образователна и здравна 

инфраструктура в община Пирдоп 

Развитието на социалната инфраструктура в община Пирдоп е със 

специфични характеристики. Концентрирането на услугите в общинския център 

е предвид факта, че голяма част от трудоспособното население живее в 

гр.Пирдоп и има транспортни връзки от всички населени места до града.  

Предоставяните услуги с бюджетен характер са с подчертано селищен характер 

и са свързани със задоволяване на най-често възникващи потребности. Услугите 

с по-високо специализиран характер се задоволяват извън границите на 

общината. 

7.1 Социална инфраструктура 

 

7.1.1 Социални услуги 

 

Индикатори за оценка на достъпа до социални услуги са: достатъчен набор от 

услуги за различни целеви групи, анализ на потребителите и настаняванията, 

контакти на настанените с техните близки, относителен дял на различни социални 

групи и видове услуги, които се ползват и пр.  

 В контекста на икономическата и социална криза, подсилена от негативните 

демографски промени, осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви 

услуги за дългосрочна грижа на възрастните хора и хората с увреждания е един от 

ефективните инструменти за подобряване качеството на техния живот, както и за 

тяхното пълноценно включване в обществото.  

Основните демографски проблеми (застаряване на населението, миграцията и 

безработица) са и факторът определящ рисковите групи сред населението: 

възрастните самотно живеещите лица, деца на самотно живеещи родители и такива, 

на които родителите са в чужбина. Сред най-уязвими са самотно живеещите, които 

се увеличават, както и нуждите им от подкрепа в ежедневието. Повечето от 

предлаганите социални услуги се предоставят почасово, в зависимост от нуждите на 

потребителя. 

Приоритет на община Пирдоп е изграждането на резидентни услуги за лица 

със сетивни нарушения и за лица с психични разстройства, както и повишаване 

капацитета на услугите, предоставяни в домашна среда и услуги в подкрепа на деца 

и семейства в риск.  

Материално-техническата база на ЦОП към момента се състои от четири 

помещения и собствен санитарен възел, разположени на третия етаж в Медицински 

Център град Пирдоп и други два кабинета на втория етаж в Многопрофилна болница 

— гр. Пирдоп. Двете сгради са свързани посредством коридори, което 

благоприятства придвижването на клиентите. Като цяло базата на ЦОП -Пирдоп е 

нефункционална. 

Съгласно действащия Закон за социалните услуги се налага задължителното 

изместване на институцията в друга сграда, отговаряща на стандартите за качество 

на социалните услуги. 
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7.1.2 Жилищни условия 

 

Развитието на селищната мрежа е довело до съсредоточаване на основните 

административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр.Пирдоп.. 

Значителна част от жителите на село Душанци са постоянно пребиваващи там. Не е 

много голям броя на хората, които целогодишно пътуват за работа до други 

населени места. По-висок е процента на сезонните работници, както и на лицата 

работещи в чужбина. Град Пирдоп и село Душанци разполагат с изградена 

инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, 

канализация,съобщителни връзки и транспортен достъп. Почти всички жилища в 

общината са от масивен и полумасивен тип, предимно еднофамилни. Има и не голям 

брой изоставени къщи. 

Количествените и качествените характеристики на сградния фонд в общината 

са отражение на социално-икономическите процеси. Териториите за обитаване са 

свързани със състоянието на жилищния фонд и стандарта на населението по 

отношение на задоволяването му с жилища и жилищна площ. Териториите за 

обитаване са в постоянно взаимодействие с останалите територии (обществено 

обслужване, транспорт и комуникации, техническа инфраструктура и др.) и по този 

начин се формира комплексната урбанизирана среда на селищната система в 

общината. 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и 

обезпечаване на ползването им 

 

Пътната мрежа на общината е сравнително добре развита и има изградена 

транспортна инфраструктура, свързваща всички населени места с общинския 

център. 

Пространствената организация на общинските пътища позволява сравнително 

удобен достъп на населението от отделните населени места до центъра, а от там и 

връзка с останалата част на областта и страната.  

Територията на община Пирдоп се обслужва основно от автомобилен 

транспорт. Чрез него се осъществяват производствените връзки и гражданските 

пътувания между населените места. Функционират общинска и републиканска пътна 

мрежа, осигуряващи връзки на населението от общината до общинския център - град 

Пирдоп, областния център - град София.  

Анализът на транспортната достъпност показва, че съществуват транспортни 

връзки с всички околни населени места. Регионалните връзки на град Пирдоп и 

останалите селища в общината са добре изградени като същите са формирали добра 

транспортно-комуникационна обвързаност помежду си, както и с основните областни 

центрове в региона.  

Пътната мрежа на територията на общината е добре развита с по-голяма 

гъстота в южната част, което е обусловено от релефа и разположението на 

населените места. 

7.2 Образование  

 

В община Пирдоп има добре функционираща система за предучилищно и 

училищно образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в 

детските градини и училищата. Образователната система е добре организирана, 

обезпечена с кадри и материално- техническа база и осигурява 

общообразователната и професионална подготовка на учащите се. 

Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, 

съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с 

местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. 

Развитието на демографските процеси на територията на общината се отразяват 

негативно върху мрежата от учебни заведения. Училищната  мрежата в общината вече 

е достигнала предела на оптимизация. През учебната 2020/2021 г. няма закрити 

училища и няма слети паралелки. 

Негативното отношение към учебния процес и липсата на мотивация, 

трудности при усвояването на учебния материал, заедно с други фактори, като 

социални и семейни причини и др., рефлектират в значителен дял на 

преждевременно напусналите образование и обучение. 

През настоящата учебната в община Пирдоп функционират 4 училища: 
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- Начално училище „ Тодор Генчев Влайков“- гр. Пирдоп 

- Средно училище „ Саво Ценов Савов“ – гр.Пирдоп 

- Професионална гимназия по механоелектротехника- гр. Пирдоп 

- Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола 

Димов“- гр. Пирдоп 

До учебната 2021/2022 г. се запазва тенденцията на намаляване на 

учениците в община Пирдоп.  

Оптимизирането на училищната мрежа създава предпоставки за финансиране 

на професионални училища, защитени професии, съобразно потребностите на 

общината, както и с внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение). В 

община Пирдоп все още не са предприети необходимите мерки за стимулиране на 

обучението по търсените на пазара на труда професии, степен на квалификациите, 

съобразно степента на развитие на местната икономика и заявените инвестиционни 

намерения, като продължава политиката за достъп до образование на учениците от 

специфични целеви групи. 

Важна тема засягаща професионалното образование е дуалното обучение, 

интересът към тази форма на обучение с практика е изключително голям. Има 

тенденция за разширяване на дуалното обучение у нас, но за целта са нужни 

промени, най-вече законодателни. Този вид обучение засяга две групи лица – над 16 

години, които са в образователната система, и тези, които са на пазара на труда над 

16 години. 

Организирането на обучение чрез работа (дуално обучение) е нова 

възможност за повторно включване на рано напусналите образователната система. 

Структурите на предучилищното образование в общината са добре развити. 

Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските градини е 

задоволителна. 

В общината през настоящата учебна година функционира 1 детско заведение 

с 4 филиала- 3 в гр. Пирдоп и 1 в с. Душанци: 

- Детска градина „Пека и Карло Чоконяни”, гр. Пирдоп- основна сграда 

- Филиал „ Невена Генчева“- гр. Пирдоп 

- Филиал „ Снежанка“- гр. Пирдоп 

- Филиал „ Детски рай“- с. Душанци 

Капацитетът на детските заведения в община Пирдоп е достатъчен, за да 

обхване всички деца от 3 до 7 годишна възраст на територията на общината. На 100 

деца в общината се падат 110  места в детските градини. 

Инвестирането в предучилищното образование е инвестиране в бъдещето, 

защото е доказано, че в периода между третата и седмата години в най-голяма 

степен се формират когнитивни, социални, емоционални и най-вече езикови умения 

и интелигентност на децата. 

Всички деца на 5 и 6-годишна възраст в община Пирдоп, за които е 

задължително предучилищно образование са обхванати за настоящата учебна 

година и посещават подготвителните групи в детските градини. 

Сферата на образованието в община Пирдоп като цяло е обезпечена с 

квалифицирани кадри. Няма нередовни учители. Няма недостиг на специалисти по 

отделните дисциплини. В общината са налице достатъчен брой учители по отделните 

предмети, с висше и полувисше образование и съответната квалификация. 

Наличието на квалифицирани преподавателски кадри в достатъчна степен е 

силна страна за общината, което е едно от условията за постигане на добри резултати 

при подготовката на учащите в системата на средното образование. Учителите имат 

възможност да повишават квалификацията си чрез участие в обучителни курсове и 

семинари. Децата и учениците от общината участват в извънкласни форми, 

организирани от съответните учебни и детски заведения. Учебно- възпитателният 

процес се организира в областите „Наука и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“. 

Материално-техническата база на учебните заведения, като цяло е в добро 

състояние. Ежегодно се извършват текущи и базови ремонти със средства от 

общинския и държавния бюджет, както и в изпълнение на одобрени проекти по 

европейски финансиращи програми. 

 

 

 

http://uchilishta.guide-bulgaria.com/a/3500/profesionalno_uchilishte_po_selsko_stopanstvo_professional_high_school.htm
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УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ВИД И ФОРМА НА 

СОБСТВЕНОСТ 

БРОЙ 

ОБЩ БРОЙ 5 

ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ 5 

Детски градини 1 

Общообразователни и специални училища 0 

Начални (I-IV клас) 1 

Основни (I-VII клас) 0 

Обединени (I - X кл.) 0 

Профилирани гимназии (VIII-XII) 0 

Средни (I-XII клас) 1 

Професионални училища 0 

Училища по изкуствата 0 

Спортни училища 0 

Духовно училище 0 

Професионални гимназии 2 

Професионални колежи след средно образование 0 

Специални училица (нарушено зрение, увреден слух) 0 

Общински детски комплекс 0 

Регионален център за приобщаващо образование 0 

Възпитателно училище- интернат/Социално-

педагогически интернат 

0 

центрове за специална образователна подкрепа 0 

Центрове за професионално обучение* 0 

Висши училища: 0 

Университети и специализирани висши училища 0 

Колежи в структурата на университети и 

специализирани висши училища 

0 

Самостоятелни колежи 0 

други**…..  0 

ЧАСТНИ УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ 0 

Детски градини  

Общообразователни и специални училища  

Начални (I-IV клас)  

Основни (I-VII клас)  

Обединени (I - X кл.)  

Профилирани гимназии (VIII-XII)  

Средни (I-XII клас)  

Професионални училища  

Училища по изкуствата  

Професионални гимназии  

Професионални колежи след средно образование  

Центрове за професионално обучение*  

Висши училища  

Университети и специализирани висши училища  
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/Приложение № 2 – таблица образование/ 

 

Предвид негативните демографски тенденции за страната, нивото на 

образователните характеристики на населението е ключова предпоставка за 

качеството на човешкия ресурс. Тенденциите, които ще окажат влияние върху 

сектора на образованието през следващите години отразяват основните изисквания 

за равнопоставен достъп до качествено образование на всички равнища и за всички 

социални групи и по-добро обвързване на образованието с науката и бизнеса, с 

търсените знания и умения. 

 

7.3 Здравеопазване 

Здравните и медицински нужди на жителите на община Пирдоп /данните са 

актуални към 2021 г./ са осигурени от:  

• Общопрактикуващ лекар /ОПЛ/ – 6; 

• Лекари по дентална медицина – 6; 

• Лекари по специализирана извънболнична помощ – 45; 

• Медицински център – 1; 

• Медико-диагностични лаборатории – 1; 

• Аптеки, сключили договор с НЗОК – 4. 

Средностатистически според броя на населението в община Пирдоп един лекар 

обслужва 1382 души, а един лекар по дентална медицина обслужва 1400 души. 

На територията на общината функционира „ Многопрофилна болница за 

активно лечение - Пирдоп “, която осигурява потребностите от стационарно лечение, 

по клинични пътеки, след насочване от ОПЛ или лекуващи специалисти. Спешна 

помощ се осигурява от ЦСМП – Пирдоп. 

Здравно осигуряване на уязвимите малцинствени общности в община Пирдоп– 

няма официални данни за брой неосигурени лица. По неофициални данни от 

личните лекари техният брой не е голям, както и на незаписалите се при личен 

лекар. 

В училищата и детската градина за здравословното състояние на децата и 

учениците се грижи медицинска сестра. Упражнява се пряк ежедневен контрол в 

предвид създалата се ситуация с разпространението на COVID- 19 

 

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 

 

Към момента на изготвяне на анализа в социалните услуги по щат са 

утвърдени следния брой длъжности: 

- ЦОП – 9 щатни бройки 

- Дом за лица със сетивни нарушения- 16 щатни бройки 

- Асистентска подкрепа – 6 щатни бройки 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 

По данни  от Дирекция „ Бюро по труда“  гр. Пирдоп  безработицата в 

общината към 31.12.2021 г. – 3,49 %. 

Пазарът на труда в община Пирдоп е негативно повлиян от демографските 

процеси, при ясна перспектива за изостряне на отрицателните им въздействия още в 

средносрочен период. Характерни са засилените емиграционни вълни, най-вече на 

млади хора в трудоспособна възраст, което се оказва критично за местния пазар на 

труда. Важни за настоящето и още по-важни за бъдещето са възпроизводството на 

населението и на работната сила. Демографското възпроизводство е важно за 

Колежи в структурата на университети и 

специализирани висши училища 

 

Самостоятелни колежи  
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наличието на човешки ресурси за развитие на икономиката. Структурите на 

населението по възраст и пол предопределят раждаемостта, но и работната сила и 

нейната производителност на пазара на труда. 

Формирането на работната сила е процес, осъществяващ се извън пазара на 

труда и в този смисъл неговите количествени параметри са предопределени от 

демографските процеси и най-вече от процесите на раждаемост, смъртност, естествен 

прираст на населението и емиграционните му движения. Друг такъв фактор е 

ниската икономическа активност на населението в трудоспособна възраст. 

  Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка и на регионално 

ниво и на подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и професии). 

Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации е очевидно 

предимно в следните групи: незавършилите училище, млади хора, завършващи 

средно образование и тези без или с много ниско ниво на професионална 

квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с 

образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на 

продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна 

ръка, свързани с въвеждането и използването на нови производствени, 

информационни и комуникационни технологии. В същото време младите 

квалифицирани кадри предпочитат да напуснат родните места и да работят в големи 

градове у нас или в чужбина. Пазарът на труда изпитва остър недостиг на 

квалифицирани кадри, а в същото време безработицата сред лицата без образование 

и квалификация остава сравнително висока. 

Коефициентът на безработица представлява относителният дял на 

безработните лица от икономически активното население (работната сила). 

Равнището на безработица в община Пирдоп намалява значително. Равнището на 

безработица през 2022 г. достига едни от най-ниските си нива за последните 10 

години. 

Жените продължават да са по-силно засегнати от липсата на работни места, 

при тях  дисбалансите между притежаваната квалификация и търсенето на пазара на 

труда са много по- големи. 

Най-много са безработните с основно и по-ниско образование, а най-малко са 

безработните с висше образование. 

Постепенното застаряване на работната сила в условия на динамичен пазар 

на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и 

професионалните умения на заетите, е процес, който поражда необходимостта от 

непрекъснато повишаване на общия потенциал на работната сила, от една страна 

чрез учене през целия живот и, от друга, чрез активно стареене на лицата, които 

продължават да се трудят и в напреднала възраст. 

Въпреки предприетите мерки и програми за насърчаване на заетостта през 

последните години, все още се наблюдава различие в заетостта между двата пола и 

преимущество на безработните със средно, начално и по-ниско образование. 

Отсъствието на възможности, стимули и ефективни механизми за повишаване 

на квалификацията на възрастното и нискообразовано население ограничава 

растежа на производителността и намалява шансовете за получаване на желаните от 

пазара трудови умения.  

Като цяло условията на пазара на труда в община Пирдоп през последните 

години се подобряват, но продължават да са налице редица предизвикателства.  

Неблагоприятните демографски тенденции и някои структурни проблеми 

остават основни пречки пред нормалното функциониране на пазара на труда. 

Населението се запазва относително постоянно, но продължава да застарява. Делът 

на дълготрайно безработните остава сравнително висок. В малките населени места 

няма капиталовложения и почти липсват форми на индустрия. В същото време 

нараства недостигът на квалифициран труд, което отправя допълнително 

предизвикателство пред активните мерки на пазара на труда. 

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на дейността 

по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги: 

Планирането на необходимите човешки ресурси във всяка една социална 

услуга, обхваща бъдещото обезпечаване с необходимия брой и вид специалисти, 

предвид на спецификата на вида услуги и целевата група, към която е насочена 
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подкрепата. Ключово е постигането на достатъчно ресурси от специалисти за 

посрещане и на най-специфичните потребности на населението и особено на най-

уязвимите от тях. 

След трансформиране на услугите, съгласно Наредбата за качество на 

социалните услуги ще е необходимо да се увеличат щатните бройки в ЦОП, спрямо 

ново определените капацитети на услугите по чл.15 от ЗСУ.  

Община Пирдоп не може да гарантира, че при разкриване на услуги – 

общодостъпни, дневни и резидентни, ще се осигури необходимия специализиран 

и общ персонал. 

 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани 

здравно-социални услуги 

Социални услуги в община Пирдоп и трансформирането им по ЗСУ: 

Трансформиране на съществуващите социални услуги (ИЗС) услуги в 

община Пирдоп, област София 

1 Наименование на 

социалната услуга 
Съществуващ брой места 

Център за обществена 

подкрепа 
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 6 20 

   

Застъпничество и 

посредничество 
9 

30 

Общностна работа  0 

Терапия и рехабилитация 

  
8 

25 

Обучение за придобиване на 

умения 
9 

30 

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения  
 

0 

 

 

10 Изводи 

 

Социалната политика на Община Пирдоп е една от приоритетните дейности на 

местното управление. Основна цел на местната власт е да създаде условия и да 

осигури достъпни и качествени социални услуги за широк кръг потребители, както и 

2 Наименование на социалната 

услуга 
Съществуващ брой места 

 

Социална услуга „Асистентска 

подкрепа“  20 
  

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 

услуга % 

Социална услуга „Асистентска 

подкрепа“ 
20 

100 
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да утвърди общинската социална политика като ефективна система от социални 

услуги, която поставя в своя център потребителя, отговаря на нуждите на 

общността, осигурява равен   достъп и непрекъснато подобрява своето качество. 

Предоставяните социални услуги на територията на Община Пирдоп са в 

отговор на установени потребности. Чрез тях се осигурява повишаване качеството 

на живот на потребителите и техните семейства и се създават условия за 

пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и в 

риск от социално изключване. 

Добре ориентираните и качествени социални услуги, предоставяни в Община 

Пирдоп, са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на 

потребителите да водят самостоятелен начин на живот и са свързани със 

задоволяване на определени жизнени потребности на деца, лица и семейства, които 

поради здравословни, възрастови и други причини не могат сами или с помощта на 

своите близки да ги осъществяват. 

Основните приоритети на общинската политика в сферата на социалните 

услуги са: 

➢ Повишаване качеството на предлаганите социални услуги; 

➢ Създаване на достойни условия за живот на хората от общността; 

➢ Превенция и подкрепа за децата в риск и техните семейства; 

➢ Социално включване за хората с увреждания и предотвратяване на тяхната 

социална изолация; 

➢ Достоен живот за старите хора; 

➢ Разкриване на нови социални услуги на база установени потребности. 

 

Община Пирдоп в съответствие с програмата си и приоритетите на 

управлението развива социални услуги в подкрепа на рисковите социални групи и 

за решаване на определени специфични за общината въпроси, които да отговорят 

на потребностите на гражданите. 

Основен фокус в дейността общината е организацията по предоставянето на 

професионални социални услуги за най-уязвимите групи - деца и възрасни хора с 

грижа в семейна среда. Дава се възможност на възрастните хора да получат 

подкрепа в семейна среда, чрез различни видове специалисти – лични и социални 

асистенти, медицински сестри.  

Справка на социалните услуги, които се предоставят в община Пирдоп и 

допустимия брой потребители след анализиране на критериите, посочени в глава 

втора от Наредбата за планиране на социалните услуги: 

 

Социална услуга по 

чл. 15 от ЗСУ 

Общ брой на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален брой 

потребители/места 

Действия на община 

Пирдоп 

информиране и 

консултиране 

(специализирана) 

6 12 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения допустим 

брой и/или разкриване 

на нови услуги  

застъпничество и 

посредничество 

9 8 Общината не 

предприема действия 

терапия и 

рехабилитация 

8 15 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения допустим 

брой и/или разкриване 

на нови услуги 

обучение за 

придобиване на 

умения 

9 10 Общината не 

предприема действия 

подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения 

0 5 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения допустим 

брой и/или разкриване 

на нови услуги 
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дневна грижа за деца 

с трайни увреждания  

0 6 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област София 

дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

0 19 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област София 

резидентна грижа за 

деца без увреждания  

0 2 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

резидентна грижа за 

деца с трайни 

увреждания  

0 2 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

психични 

разстройства 

0 13 Предприемане на 

действия по разкриване 

на нови услуги 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални 

затруднения 

0 5 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област София 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания  

0 21 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област София 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

0 3 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област София 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица със 

сетивни увреждания 

0 2 На територията на 

общината има действай 

дом 

резидентна грижа за 

лица в 

надтрудоспособна 

възраст без 

увреждания 

0 14 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област София 

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за деца с 

трайни увреждания с 

потребност от 

постоянни 

медицински грижи 

0 1 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за пълнолетни 

0 3 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 



 

 
20 

лица с трайни 

увреждания с 

потребност от 

постоянни 

медицински грижи  

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за възрастни 

хора в невъзможност 

за самообслужване с 

потребност от 

постоянни 

медицински грижи 

0 10 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област София 

осигуряване на 

подслон за бездомни 

лица 

0 1 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

осигуряване на 

подслон за лица в 

кризисна ситуация 

0 1 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

осигуряване на 

подслон за деца, 

пострадали от 

домашно насилие и 

деца, жертви на 

трафик 

0 1 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

осигуряване на 

подслон за 

пълнолетни лица, 

пострадали от 

домашно насилие и 

лица жертви на 

трафик 

0 1 Общината не 

предприема действия по 

разкриване на услуга 

След анализиране 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 изведат следните изводи за община Пирдоп: 

❖ Услугите в ЦОП работят с потребители над капацитета /100 %/, за да 

покрият нуждите на лицата, търсещи помощ и закрила. 

❖ В социална услуга „Асистентска подкрепа“ има огромен брой лица, 

чакащи включване в услугата и получаване на грижа в домашна среда.  

❖ Няма социални услуги, които работят с намален капацитет. 

❖ Няма социални услуги, за които към момента е изчерпана 

необходимостта от тяхното предоставяне, съобразно изведените нужди; 

❖ Възможно увеличаване на броя места на територията на общината за 

следните социални услуги: 

 Асистентска подкрепа 

 информиране и консултиране (специализирана) 

 терапия и рехабилитация ( терапия с логопед) 

❖ Съобразно изведените нужди в община Пирдоп е необходимо да се 

разкрият следните услуги: 

• резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройста 

• резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни нарушения 

Настоящият анализ е документ, който отразява особеностите, значимите 

проблеми и приоритетните направления в социалната сфера. 

Анализът на потребностите и предложението за планиране на социалните 

услуги на общинско и областно ниво е необходимо да отговарят адекватно на 

обществените потребности, както и да има възможност за правилно планиране, 
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съобразено с динамиката на настъпващите промени и не на последно място да се 

поддържа системна устойчивост. 

Обществените потребности са водещо основание за съществуването и 

прилагането на Националната карта на социалните услуги, като управленски 

инструмент, насочен към задоволяване на действителните нужди на населението от 

социална подкрепа. 

Анализът на потребностите е отворен документ и може да се допълва, изменя 

и актуализира след обсъждането на областно ниво, организирано от Областна 

администрация - София. 

 

Община Пирдоп се задължава да изготви Предложение за планиране 

на социални услуги на общинско и областно ниво, които да бъдат включени 

в Националната карта на социалните услуги. 

 

11 Приложения  

Приложение № 1 – желащи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5- критерии 

Приложение № 6 – схема на трансформиране 

Приложение № 7 – пример за съпоставка 

  

 

 

Лица, участващи в изготвянето на анализа: 

• Мариана Стоянова – Вр.И.Д. „Секретар“ на община Пирдоп.................. 

/име, длъжност и подпис/ 

• Нели Самарджиева – Гл. спец. „Социални програми“ ................... 

/име, длъжност и подпис/ 

• Лушка Лалова – Специалист „Социални дейности“ .................... 

/име, длъжност и подпис/ 

• Ненка Калканджиева – Ръководител на СК“ДСП и ДПЛСН“ – Пирдоп............. 

/име, длъжност и подпис/ 

• Елена Пушкарова – Ръководител ЦОП – община Пирдоп........................... 

/име, длъжност и подпис/ 


