
РОСИЦА ДИМИТРОВА

Директор на Дирекция

„Социални дейности и здравеопазване“ 

при Община Велико Търново



Община Велико Търново е най-голямата в областта и по данни на общинска
служба ГРАО към 15 юни 2020 г. населението наброява 89 900 души.

Към настоящия момент на територията на общината е изградена ефективна
мрежа от 91 социални и здравни услуги в целия им спектър.

 Основен приоритет в социалната политика на Община Велико Търново е
подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение и
включването им в общественият живот, както чрез разкриването на
различни по вид социални услуги, адекватни на техните потребности, така
и чрез разкриване на нови работни места и повишаване квалификацията и
уменията на заетите лица.

Мисията на Община Велико Търново е: 

 Развитие и подобряване качеството на съществуващите социални услуги;

 Разкриване на нови и иновативни социални услуги, съобразно изведените
приоритетни целеви групи;

 Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в
свързани сектори (образование, здравеопазване, трудова заетост,
жилищна среда и други), чрез които се решават конкретни проблеми на
рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране
на социалните услуги;

 Целесъобразно планиране и изпълнение на заложените дейности.



Община Велико Търново разработва и изпълнява документи, в които

са заложени политики за осигуряване на заетост и социално

включване.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 -

Община Велико Търново;

 Годишен план за развитие на социалните услуги – приема се

ежегодно;

 План за действие за осигуряване на равни възможности за хората

с увреждания в Община Велико Търново – приема се ежегодно;

 Програма за детето на Община Велико Търново – приема се

ежегодно;

 План за действие на Община Велико Търново за интегриране на

българските граждани от ромски произход и други граждани в

уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите

ситуация 2014-2020 г.;



 НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“

 Регионална програма за заетост

 Програма за обучение и заетост на продължително
безработни лица – Компонент 3

 Програма „Клио“

 Национална програма „Клио“

 Проект „Шанс за работа“ – в партньорство с КНСБ

 Проект „Ние също можем“ – в партньорство с КНСБ

 НП „Активиране на неактивни лица“

 НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“

 НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“

Успешно реализираните програми и проекти на Община Велико

Търново имат директно влияние върху пазара на труда, както чрез

създаваната от тях заетост и нови знания и умения на безработни, така и

чрез подобряване качествата и конкурентоспособността на работната сила

на лицата, ангажирани в тях, намаляване на социалните неравенства и

превенция на социалното изключване.



 „Обучения и заетост за младите хора“ – етап 1

 „Обучения и заетост за младите хора“ – етап 2

 „Обучения и заетост за младите хора“ – Компонент II

 „Обучения и заетост“ – Компонент II

 „Бъдеще за всяко дете“

 „Общностен център за деца и родители „Царевград“

 Проект „Нови възможности за грижа“

 „Подкрепа за независим живот“

 „Приеми ме 2015“

 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

в Община Велико Търново“ – Компонент 2

 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

в Община Велико Търново“ – Компонент 3

 Кризисен център за лица „Търновград“



През последните години в Община Велико Търново се забелязва

трайна тенденция за намаляване на равнището на безработица и в

сравнение с данните на национално ниво, може да се окачестви като

ниско, но при анализа е необходимо да се има предвид, че

съществува тенденция част от безработните да се регистрират само

еднократно и да не поддържат регистрацията си.

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново



№ Наименование на проект Период на 

реализация

Стойност Брой 

заети 

лица

1 НП „От социални помощи 

към осигуряване на 

заетост“ 

2015 г. 84 081 лв. в т.ч. 

11 182,31 лв. 

общински

бюджет

86

2 Програма „Клио“ 2015 г. 13 964,72 лв.    в 

т.ч. 3 350,72 лв. 

общински

бюджет

4

3 Национална програма 

„Клио“

2016 г. 7 455,76 лв.      в 

т.ч. 1475,76 лв. 

общински

бюджет

2



№ Наименование на проект Период на 

реализация

Стойност Брой заети 

лица

4 Регионална програма за заетост 2015 г. 12 910 лв. 5

2016 - 2017 г. 17 514 лв. 7

2017 г. 9 825 лв. 3

2018 г. 18 240 лв. 5

2019 г. 20 030 лв. 5

5 Програма за обучение и заетост на 

продължителни безработни лица –

Компонент 3

2015 г. 5 117 лв. 15

6 Проект „Шанс за работа“ – в 

партньорство с КНСБ

2015 г. 16 054,32 лв. 12

2016 г. 5 953 лв. 4

2017 г. 3 275 лв. 2

7 Проект „Ние също можем“ – в 

партньорство с КНСБ

2018 г. 2 007 лв. 1

8 НП „Активиране на неактивни лица“ 2015 г. – в процес 

на изпълнение

40 956,47 лв. 1

9 НП „Заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания“

2019 г. – в процес 

на изпълнение

8 012 лв. 1

10 НП „Предоставяне на грижи в домашна 

среда“

2020 г. 40 794,19 лв. 4



11 „Бъдеще за всяко дете“ 2015 г. 307 369,38 лв. 44 42

12 „Общностен център за деца и 

родители „Царевград“

2016 г. – в 

процес на 

изпълнение

1 192 023,86 лв. 17 820 

13 Проект „Нови възможности за 

грижа“

2015 – 2016 г. 377 252,64 лв. 86 86

14 „Подкрепа за независим живот“ 2016 – 2017 г. 499 599,45 лв. 58 108

15 „Патронажна грижа за възрастни

хора и лица с увреждания в

Община Велико Търново“ –

Компонент 2

2019 г. – в 

процес на 

изпълнение

399 498,08 лв. 31 188

16 „Патронажна грижа за възрастни

хора и лица с увреждания в

Община Велико Търново“ –

Компонент 3

2020 г. 470 640 лв. 36 280

17 „Приеми ме 2015“ 2015 г. – в 

процес на 

изпълнение

1 186 800,53 лв. 9 лица ОЕПГ и

91 приемни 

родители за 

област Велико 

Търново 

124 деца

№ Наименование на проект Период на 

реализация

Стойност Брой заети 

лица

Брой 

потребител

и



18 „Обучения и заетост за младите 

хора“ – етап 1

2016 г. 276 204,60 лв. 83

19 „Обучения и заетост за младите 

хора“ – етап 2

2017 – 2018 г. 85 438,08 лв. 23

20 „Обучения и заетост за младите 

хора“ – Компонент II

2019 г. – в 

процес на 

изпълнение

65 886,48 лв. 5

21 „Обучения и заетост“ – Компонент 

II

2019 г. – в 

процес на 

изпълнение

688 147,68 лв. 50

№ Наименование на проект Период на 

реализация

Стойност Брой заети 

лица

22 Кризисен център за лица 

„Търновград“

2020 г. 254 113,15 лв. 17



 Чрез реализирани програми и проекти в периода 2015-2020 г. е

осигурена възможност за трудова заетост и социално осигуряване

на 616 безработни лица.

 Посредством предоставяните социални услуги по програми и

проекти е осигурена подкрепа и е подобрено качеството на

живот на над 1550 лица в уязвимо социално положение и в риск от

социално изключване, както и предоставена възможност за трудова

реализация на членовете на техните семейства.

 По част от проектите е осигурена възможност за повишаване на

квалификацията и придобиване на нови умения чрез провеждане на

обучения на безработните лица (Проект „Обучения и заетост за

младите хора“, Проект „Шанс за работа“, Проект „Ние също

можем“).

 Добре развитата мрежа от социални услуги на територията на

Община Велико Търново, предоставя възможност за заетост в

социални и здравни услуги за 601 лица.



 Към Домашен социален патронаж – Велико Търново, от 2014 г. функционира Звено за

услуги в домашна среда, с назначени 18 лица на длъжност „домашен санитар“ в 5
населени места.

 В изпълнение на Закона за личната помощ към 1 юни в Община Велико Търново са

сключени трудови договори с 182 лица назначени на длъжност „личен асистент“ в 15

населени места.

 По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Велико Търново“ здравно-социални услуги се преодставят от 23 лица на длъжност

„домашен санитар“ в 15 населени места. За реализиране на дейностите по проекта, в

създадения „Център за патронажна грижа“ са назначени общо 7 лица: 2 лица на

длъжност „специалист, социални дейности“, 1 лице на длъжност „шофьор“, 1 лице

на длъжност „психолог“ и 3 лица на длъжност „медицинска сестра“.

 По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община

Велико Търново“-Компонент 3, услуги свързани със закупуване на хранителни

продукти и лекарства се предоставят от 31 лица назначени на длъжност „социален

асистент“ в 22 населени места.

 От 1 юни 2020 г. стартира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна
среда“ по която са назначени 4 лица на длъжност „домашен помощник“.



От 2018 г. Агенцията по заетостта стартира първото провеждане на
проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила.
Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за
насърчаване на заетостта, съгласно който Комисиите към Областните
съвети за развитие участват пряко в провеждане на изследването.

1. 

лекар

2. 
медицинска 

сестра

3. 
шофьор

4. 

учител

Най-търсени 
професии, 
изискващи 

правоспособност 
и/или висше 
образование



Най-търсени 
професии в Област 

Велико Търново 

през 2018 г. 
/според проучване 

сред 
работодатели/

1. готвач/работник 
в хранително-

вкусовата 
промишленост/

2. икономист

3. машинен 
оператор

4. продавач-
консултант

5. строител 

Най-търсени 
професии в Област 

Велико Търново 

през 2019 г. 

/според проучване 
сред работодатели/

1. строител

2. работник в 
хранително-
вкусовата 

промишленост

3. машинен 
оператор, монтьор

4. електромонтьор

5. заварчик



Община Велико Търново е една от 30-те пилотни общини, в които през 2015 г.

за първи път започна изпълнението на дейности по Национална програма
„Активиране на неактивни лица“, финансирана със средства от държавния
бюджет.

С оглед реализацията на основните цели и задачи на Програмата, считано от
11.05.2015 г., в Общинска администрация Велико Търново, в Дирекция

“Социални дейности и здравеопазване”, е назначен служител на длъжност
„Младши специалист, младежки медиатор”.

Национална програма
„Активиране на неактивни лица“ 

 Младежкият медиатор изпълнява функциите на

посредник между неактивните младежи и
институциите, които предоставят подходящите
социални, здравни, образователни и др. услуги,

допълващи по ефективен начин посредническите
услуги, предоставяни от ДБТ.

 Достигнато е до лица от 18 населени места на
територията на общината.



Национална програма
„Активиране на неактивни лица“ 

От стартиране на Програмата до месец май 2020 г., в Община Велико

Търново, е осъществен контакт с 597 идентифицирани младежи,
попадащи в обхвата на целевата група - „Нито учещи, нито работещи, нито
регистрирани в ДБТ, като 321 от лицата са жени, а 276мъже.



 Организиране на посещения в Дирекция „Бюро по труда“ - Велико

Търново за запознаване с основните изисквания и правни норми за

наемане на непълнолетни, както и запознаване с обявените работни

места за почасова работа.

 Съвместно със Сдружение „ЗОВ“ в социалните услуги за деца от

резидентен тип се реализира проект за повишаване перспективите за

образование и професионална реализация на младежите, насочен към

придобиване на опит и умения в различни професионални сфери.

 Провеждането на групова работа от екип на Наблюдавано жилище и

Център за обществена подкрепа с деца на възраст 14-18 години

настанени в ЦНСТ по различни трудово-правни теми.



 Посещения при местни работодатели за запознаване с

производствения процес и изискванията за заемане на

определена длъжност

 Ангажиране на децата, навършили 16 години, с договори за

временна заетост през летните ваканции.

 Включване на младежите в стажански програми и проекти, както и

осигуряване на езикови курсове, курсове за придобиване на

професионална квалификация и курсове за придобиване на

правоспособност за управление на МПС.



Ежегодно се провеждат благотворителни базари – през месец
февруари, по повод 1-ви март и през месец декември, по повод
Коледно - новогодишните празници, на които участват социални услуги

и неправителствени организации на и за хора с увреждания, с ръчно
изработени от потребителите изделия.



 Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта – организира

срещи на трудово-правни теми и ателиета за търсене на работа,

информира младежите за свободни работни места и проекти и

осъществява посредничество за започване на работа. Организират се

трудови борси, чрез които се предоставя възможност за среща с

работодатели.

 Инспекция по труда – съдейства и издава разрешение, относно

трудова заетост на непълнолетни младежи, навършили 16 години.

 Център за кариерно ориентиране към Център за подкрепа на

личностното развитие, гр. Велико Търново – провежда занятия и

консултации за информиран избор на бъдещо образование и

професионална ориентиране.

 Центрове за обществена подкрепа и НПО оказват съдействие и

подкрепа на екипите на социалните услуги за реализиране на трудова

заетост на младежите.

 Работодатели от частния сектор - осигуряват подходящи работни

места на младежите в риск. Добро сътрудничество е постигнато със

заведение за бързо хранене „Макдоналдс“, „Алумина Елит“ ООД,

„Екстрапак” ООД, „Престиж- 96, чорапена фабрика „Соник”, завод

„Пепси”, Фризьорски салон „Еуфория”, „Куадрант Бевъриджис“ АД и

др.



Партньорство

В изпълнение на национални и местни политики Община Велико Търново

реализира редица програми и проекти в подкрепа на уязвими групи и

успешно работи в партньорство с неправителствени организации за

адекватно осигуряване на потребностите от социални услуги и гъвкаво

управление.

 Сдружение „SOS Детски селища България“;

 Фондация „Международна социална служба – България“;

 UNICEF България

 Фондация „ИСКАМ БЕБЕ“;

 Фондация Happy Mums;

 Сдружение ЗОВ – България;

 Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван;

 Съюз на пивоварите в България;

 Сдружение „Център за социални и здравни грижи“;

 Фондация „Милениум“

 РС на КНСБ- Велико Търново и др.




