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ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ”  – ПЕЩЕРА, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА 

НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2021г. 

 

 

         Общинската програма за закрила на детето община Брацигово 2021г. се основава 

на Конвенцията на правата на детето на ООН, Закона за закрила на детето и 

подзаконовите  му нормативни актове, както и изпълнението на Стратегия на Европейския 

съюз за правата на детето. 

         На 23.04.2021г. е приета Общинската програма за закрила на детето 2021г. с 

Решение №283/23.04.2021 г. на  Общински съвет гр. Брацигово. 

         В програмата за закрила на детето са определени приоритетите на община 

Брацигово в областта на детската грижа, съобразно специфичните местни потребности и 

ресурси.  

           

 

              Институциите, които пряко участваха за реализиране на програмата са: 

Комисията за детето, община Брацигово, отдел „Закрила на детето” при ДСП – Пещера, 

МКБППМН при община Брацигово, Училищните ръководства, Районно управление на МВР, 

КСУДС гр. Брацигово и др. Дейностите  през  2021г. са съобразени и със спазване на 

противоепидемичните мерки срещу вируса COVID -19. 

ПРИОРИТЕТ 1 

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване 

на децата.  

Цел.1  Превенция на изоставането и деинституционализация на грижите за деца, чрез 

развитие на социалните услуги в общността за подкрепа на семейства и деца в риск .  

         С оглед висшия интерес на детето и правото му да живее в семейна среда основен 

акцент се поставя върху превенцията на изоставянето, подкрепа на семейства в риск и 

развитието на алтернативни услуги. 

         През 2021г. няма разкрити нови социални услуги за деца в общността, както и няма 

намаляване капацитета на съществуващите социални услуги в  общността. Няма подадени 

заявления от лица, кандидатстващи за услугата  „Приемна грижа“. Община Брацигово не 

е заявила участието си в развиване на социалната услуга „Приемна грижа“. 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Агенция за социално подпомагане 
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         На територията на гр. Брацигово функционира Комплекс за социални услуги за деца 

и семейства със следните социални услуги:  

1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - западно крило с 

капацитет 10 места, заети към  31.12.2021г. - 6  деца  

2. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-южно крило  с капацитет 

15 места,  заети към  31.12.2021г. – 11 деца   

3. Преходно жилище - с общ капацитет 6 места, заети към 31.12.2021г. – 3 деца  

4. Център за обществена подкрепа с капацитет 30 места, заети към 31.12.2021г. - 24 

потребители  

 5. Дневен център за деца и /или младежи с увреждания с капацитет 14 места, заети 

места към 31.12.2021г. – 14 деца   

6. Център за работа с деца на улицата гр. Брацигово  с капацитет 15 места, заети места 

към  31.12.2021г. – 12 деца 

7. Наблюдавано жилище с капацитет 6 места, заети места към 31.12.2021г. –3 пълнолетни 

потребители  

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

Брацигово е социална услуга за резидентна грижа, която предоставя среда близка до 

семейната и при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и 

подкрепа. В ЦНСТДБУ гр. Брацигово са настанени деца, лишени от родителска грижа, за 

които към момента на настаняването са изчерпани всички възможности за отглеждане в 

биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.  

 

 

 

 

Работата по случаите се осъществява в условията на партньорство и договаряне между 

ОЗД, детето и неговото семейство. Мултидисциплинарен екип сформиран от специалисти  

изготвя и участва в обсъждането на индивидуалните планове за грижа на настанените 

деца. Броят на заетите служители, техния опит, квалификация и нагласи са съобразени с 

целите на услугите и посрещане на потребностите на децата. Персоналът е организиран 

така, че да осигурява на децата чувство на сигурност и безопасност, навременна и 

пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления.   

Подпомагани през отчетния период са и деца с увреждания с месечни помощи по чл.8д от  

ЗСПД -  20 деца. 

Отпуснати са помощно технически средства на деца с увреждания през 2021г. - 1 чифт 

ортопедични обувки.  

           Добра работеща мярка за закрила – извън семейна среда е настаняване на деца в 

семейство на роднини или близки, когато е невъзможно детето да бъде отглеждано в 

биологичното му семейство. Тази мярка осигурява условия, децата да се развиват и 

възпитават в семейна среда. На територията на община Брацигово са подпомагани две      
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деца с месечна помощ по чл.49 от Правилника за прилагане на закона за закрила на 

детето.  

Общо 2 деца са с предприета мярка за закрила по чл.4, ал.1, т. 2 от Закона за закрила на 

детето към месец декември 2021г.  

            Друга добре работеща мярка за закрила в семейна среда по чл.4, ал.1, т. 1 от 

Закона за закрила на детето е насочването на деца към Център за работа с деца на 

улицата / ЦРДУ/  гр. Брацигово, с цел стимулиране на социалното вграждане и 

интелектуално развитие.  През  2021 г. тази услуга са ползвали 15 деца.   

По т.1.1. Създадени са условия за повишаване на родителския капацитет, чрез развиване 

на услугите за подкрепа на деца и семейства в Център за обществена подкрепа 

гр.Брацигово. Към Център за обществена подкрепа гр. Брацигово се насочват потребители 

от община Пещера и община Брацигово. Издадени са направления,  заповеди и 

предварителни оценки на потребностите за ползване на услуги към Център за обществена 

подкрепа  гр. Брацигово общо  - 46  бр. 

             ЦОП гр. Брацигово предлага социални услуги в следните направления: 

превенция на отпадане от училище, образователни потребности на децата, образователни 

занимания, социално и педагогическо консултиране на децата, социално- педагогическо 

консултиране, психологическо консултиране на родителите и децата и потребителите на 

ЦНСТДБУ и Преходно жилище гр. Брацигово, превенция на изоставянето, подкрепа на 

родителите, превенция на насилието, справяне с конфликти и решаване на проблемите, 

организиране на пълноценно прекарване на свободното време, обучение кандидат – 

осиновители, програма „Семейна подкрепа“ и програма „Първична превенция“ –обучение 

в семейно планиране и развитие на базови родителски умения, групова работа с деца от  

 

 

 

общността. През отчетния период специалистите са работили с 17 случая на деца и 

техните семейства.    

Естеството на работата задължава да се работи в партньорство с ОЗД при ДСП – Пещера. 

През месец септември и месец декември 2021г. специалистите от ЦОП гр. Брацигово  са 

участвали в супервизия с участието на външен супервайзор по проект на АСП 

„Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните 

услуги и социалното подпомагане“  с цел подобряване качеството на предлаганите услуги. 

ЦОП гр. Брацигово работи и на терен и извършва групова работа. Практиката на 

специалистите работещи в ЦОП е показала, че груповите занимания благоприятстват 

обогатяването на социалните умения на децата и стимулират общуването им.  

По т.1.2. Развиване на услугите от резидентен тип за деца в риск и за деца с увреждания, 

предоставяни в 2-та Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 

Преходно жилище и ДЦДМУ  в гр. Брацигово.   

Децата от ЦНСТДБУ гр. Брацигово и Преходно жилище гр. Брацигово, които имат 

издадени медицински протоколи от Лекарска консултативна комисия са насочени за 
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ползване на социални услуги към Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания гр. 

Брацигово - общ брой 9 деца.    

Три деца от Център за работа с деца на улицата  гр. Брацигово са насочени и ползват 

услуги към ДЦДМУ гр. Брацигово.   

Обсъждани са и въпроси, касаещи съществуващите социални услуги за деца и младежи на 

територията на община Брацигово. Методическа помощ е оказана и от страна на 

Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Пазарджик  и АСП – София. 

По т.1.3. Осигурени са условия за подкрепа на семейства на деца с увреждания чрез 

предоставяне на социални услуги в Дневен център за деца и/или младежи с  увреждания 

в гр. Брацигово. 

През 2021 г. ОЗД – Пещера е издал 14 направления за ползване на услуги към ДЦДМУ гр. 

Брацигово – психологическо и педагогическо консултиране, логопедична рехабилитация, 

медицинска рехабилитация, възпитание и социализация.  Екипът на  ДЦДМУ гр. Брацигово 

осигурява сигурна и защитена среда за деца с увреждания. Децата ползват пълен пакет 

от социални услуги. Едно дете е насочено за ползване на социални услуги към ДЦДМУ 

„Вяра, Надежда и Любов“ –седмична грижа гр. Пазарджик.     

ОЗД – Пещера извършва ежемесечно информиране и консултиране на семейства на деца с 

увреждания.   

По т.1.4 Осигуряване на еднократна финансова помощ на семейства на деца в риск, на 

приемни семейства, на роднини или близки, при които е настанено дете по смисъла на 

Закона за закрила на детето. 

 

 

 

 

 

През 2021 г. са подпомагани 2 деца с месечни помощи по чл.49 от ППЗЗД, настанени в 

семейство на роднини или близки в размер на общо 380. 00 лв., месечно  Няма  отпуснати  

еднократни помощи по реда на  чл.48 от ППЗЗД. 

Цел 2.  Гарантиране правото на детето да живее в семейна среда.  

Включване на деца и семейства от ромски произход в риск от маргинализиране, в 

дейностите на Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата гр. 

Брацигово. Издадени са общо  7 / нови / направления към ЦРДУ гр. Брацигово за деца.  

2.1.Обхващане на скитащи и просещи деца, чрез използване на социалните услуги, 

предоставяни в дейностите на Център за обществена подкрепа гр. Брацигово.  

През 2021 г. има обхванати общо 7 деца, които са с предприета мярка за закрила по 

чл.4,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето – съдействие, подпомагане и услуги в 

семейна среда – насочване към Център за работа с деца на улицата гр. Брацигово. 

Провеждани са ежемесечни обходи за просещи деца на територията на община 

Брацигово.  Три семейства, чиито деца ползват услугите на ЦРДУ гр. Брацигово са 
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насочени за ползване на социални услуги по програма „Семейна подкрепа“  към Център за 

обществена подкрепа гр. Брацигово.  

2.2.Осигуряване на безплатен транспорт на деца с увреждания, от дома им до учебното 

заведение и до социалната услуга. 

          Всички потребители на социалните услуги в община Брацигово ползват безплатен 

транспорт, както и  децата, които са от населените места и учат в НУ „Васил Петлешков“ 

гр. Брацигово и  СУ „Народни будители“  гр. Брацигово.  

3. Моторининг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на 

услугите за деца на територията на Общината. 

3.1.Осъществяване на контрол относно спазването на стандартите от 

Приложение №3 към чл.48 от НКССУД във всички центрове на територията на 

гр.Брацигово, предоставящи социални услуги в общността.  

          Предвид сформирането на Агенция за качеството на социалните услуги контролът и 

проверките за спазване на стандартите от НКССУД се осъществява от АКСУ. Отдел 

„Закрила на детето“  при ДСП – Пещера оказва методическа подкрепа и помощ на 

социалните услуги за деца на територията на община Брацигово.  

3.2. Извършване на проверки по сигнали, касаещи правата на децата:  

           За периода от  01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. броят на постъпилите сигнали в ОЗД –

Пещера при ИРМ - Брацигово на ДСП – Пещера е 24. Отдел “Закрила на детето“ е взел 

участие в 19 съдебни дела, като е изготвил социални доклади и становища за интересите 

на деца. Поради въведените противоепидемичните мерки в страната се наблюдава 

намаляване броя на участията в съдебни дела.  

 

 

 

 

4. Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и 

семействата. 

4.1.Идентифициране на потребностите с цел развиване на социални услуги в общността –

няма разкрити нови социални услуги в общността   

5.Развиване на алтернативни услуги за семейна подкрепа.  

5.1.Кампания по набиране, проучване и обучение на приемни семейства, популяризиране 

на професионалната приемна грижа на територията на общината.  

          През 2021 г. не е проведена кампания. Община Брацигово не е заявила участието 

си в развиване на социалната услуга „Приемна грижа“. 

5.2 Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи на настанените деца в 

семейства на роднини или близки.  

          Ежемесечно се консултират децата и семействата и се извършват проверки. 

Извършва се текущо наблюдение и контрол на наложените мерки за закрилила на децата, 

настанени в семейства на роднини или близки.  

6. Увеличаване достъпа до дневни грижи за деца. 
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6.1 Насочване на нуждаещите се към Дневен център за деца и /или младежи с 

увреждания за предоставяне на социални услуги и разширяване на предоставяните 

социални услуги в ДЦДМУ гр. Брацигово.  

6.2 Проучване на потребностите за планиране и разкриване на дневни форми на 

социални услуги в общността за деца в риск. 

         Периодично са провеждани регулярни работни срещи на структурите на местното 

самоуправление, институциите и комисиите, отговорни за развититето на нови и 

повишаване качеството на съществуващите социални услуги за деца и семейства.  

Извършване на проверки по сигнали, касаещи нарушаване правата на децата.  

Съобразно спецификата на случаите са предприети мерки в семейна среда и извън 

семейна среда с цел гарантиране правата и интересите на децата. 

          В изпълнение на мерките, предвидени в ЗЗД в отдел „Закрила на детето” – Пещера 

през отчетния период ежедневно се провеждаха срещи–разговори и консултации с деца и 

родители. Проведените консултации с родителите на децата са – 17. 

          В съответствие с нормативната уредба и методическите указания за работа на 

отдел „Закрила на детето” по прилагане на мерки в семейна среда през 2021г.  са 

издадени 21 направления, предварителни оценки на потребностите и заповеди за 

ползване на социални услуги от деца и семейства към доставчици на социални услуги на 

територията на община Брацигово –  Дневен център за деца и / или младежи с 

увреждания, Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца  с увреждания 

„Вяра , Надежда и Любов“ гр. Пазарджик – 1 случай.  

           През 2021 г. отдел „Закрила на детето“-  Пещера не е предприел мерки за закрила  

извън семейна среда. Настаняванията на деца извън семейството се налага като крайна  

 

 

 

 

мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството, 

освен в случаите, когато се налага спешното им извеждане.  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 - Осигуряване на равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно образование 

          През 2021г. във връзка с епидемичната обстановка за COVID–19, образователните 

институции на територията на община Брацигово осъществяват дистанционни проверки, 

поради което не са отправяни покани за участие на служители на Дирекция „Социално 

подпомагане“ – Пещера в обходи по Механизма за съвместна работа на институциите за 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

           За оптимизиране изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е 

необходимо да има ефективна междуинституционална координация между всички  

държавни, общински и неправителствени структури, носещи отговорност за прилагането 

на политиката за детето. Както постигнатите положителни резултати, така и 



7 

 

предизвикателствата, трябва да бъдат обект на широка обществена дискусия в резултат 

на която да бъдат очертани насоките за промени и развитие на системата за закрила на 

детето в община Брацигово. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

ДИМИТЪР ПОПОВ 

Директор 

 

 

Изготвил:                                             Дата:23.03.2022г. 

Невена Стефанова ………………….. 

Началник отдел „Закрила на детето“ 

 

 

 

 

 

 

 

ДСП гр.Пещера,п.к.4550, ул.”Дойранска епопея“  №5, 0350/64368;64325 
dsp-peshtera@asp.government.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


