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За какво ще говорим?

 Моделът за предоставяне на интегрирани услуги в община 
Ловеч - взаимодействие с териториалните структури на АСП, 
партньорство с НПО и потребителите
 Откритите въпроси и предложения за бъдещи решения, 

особено в светлината на предстоящото (от 2 години) 
разработване на Наредба по Закона за здравето
 Предложения за промени в ППЗСП 



Визитка на общината и услугите
 Община Ловеч е разположена в Централна Северна България. Обхваща 22.89% от 

територията на областта и е най-голямата от осемте общини, влизащи в   състава й –
Летница, Луковит, Угърчин, Троян, Ябланица, Априлци и Тетевен. На територията на 
община Ловеч са разположени общинският център гр. Ловеч и 34 малки населени 
места. От общо 59 818 лица, населяващи общината 73% живеят в гр. Ловеч, а 
останалите 27%- в малки населени места.

 В областния център има развита мрежа от социални услуги, насочени към различните 
рискови групи и идентифицирани потребности:

- Две институции за възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания;
- Домашен социален патронаж;
- Подкрепящи услуги в общността – ЦОП и ЦСРИ;
- Услуги от резидентен тип – 3 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, 3 ЦНСТ  за деца 

без увреждания, 4 Защитени жилища, 1 Наблюдавано жилище, 2 Дневни центъра за 
деца и възрастни с увреждания и хора с тежки психични заболявания.

 25% от населението на общината е обхванато в системата на социалните услуги.



Визитка на общината и услугите

 Възложени за управление на външен доставчик НПО са:
- Дневен център за деца и възрастни с увреждания;
- Център за обществена подкрепа;
- Център за социална рехабилитация и интеграция;
- Наблюдавано жилище.

- Община Ловеч подкрепя и финансира инициативи на НПО, чрез приет 
от Общински съвет Правилник за функциониране на общински 
проектен фонд.



Описание на практиката за интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания

 Пилотен проект – Община Ловеч
Проект МАТ /BG/9/1
“От планиране към ефективно предоставяне на социални услуги в 
общността за лица с интелектуални увреждания“

- Обща цел: Ефективно планиране и предоставяне на социални услуги в 
общността за хора с интелектуални увреждания в България

- Цел на проекта: Разработени и приложени механизми и практически 
инструменти за ефективно предоставяне на социални услуги в общността 
за хора с интелектуални увреждания и за координация с други публични 
услуги в община Ловеч



Описание на практиката за интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания

 Резултат 1: Създаден Централен офис за услуги в гр. Ловеч
- 1.1. Изпълнени административни дейности за обезпечаване
на дейността;
- 1.2. Въвеждане на социалната услуга „Водене на случай”
- 1.3. Въвеждане на социалната услуга „Семейно консултиране”
- 1.4. Въвеждане на дейността „Ранно разпознаване на 

увреждането (ранна идентификация)”



Описание на практиката за интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания 

Централен офис за услуги

 

1: Системно ниво: изградените на национално ниво политики, нормативни, 
финансови и други аспекти и условия. Определянето на социалните услуги, 
начините на финансиране, одобряването  и разпределението им на територията 
на страната.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2: Огранизационно ниво: сътрудничество и 
координация между доставчиците на услуги и 
публичните институции  на местно ниво  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
3.1 / 3.4: Професионално ниво:  инструменти и 
процеси  при  оценката и предоставянето на услуги 
чрез подход при който „клиентът е в центъра”  



Описание на практиката за интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания



Описание на практиката за интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания

Процес водене на случай 



Описание на практиката за интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания

 

Бременност Раждане 3 години 7 години 

 Отдел “Закрила на детето” Централен офис за услуги 

Система за сигнализация 
 

- Гинеколози 
- Родители 
- НСО 
 

- Гинеколози 
- Неонатолози 
- Родилни  
  отделения 
- Родители 
- НСО 
 

- Педиатри 
- GP 
- Детски ясли 
- Родители  
- НСО 

- Детски градини 
- GP 
- Педиатри 
- Родители 
- НСО 
 

Въ
вл

еч
ен

и 
ст

ра
ни

 

Възраст  
на детето 



  
 

Информиране на Отдел 
“Закрилана детето” 

Направление за 
дейността 

Ранно разпознаване 

Първоначална оценка 
(съвместно ОЗД и ЦОУ) 

Проблемът не е 
попричина на 

външни 
фактори? 

Проблемът не 
може да бъде 
разрешен с чисто 
медицинска 
намеса? 

Поема се от водещ 
случая в ОЗД 

Случаят се насочва 
към здравната 

система 

Получава се 
направление за 

дейността РР от О “ЗД” 

Приемане на нов случай от ЦОУ 
Формуляр за  

приемане на сигнал 

ДА 

ДА 

НЕ 

НЕ 

Получаване на сигнал в 
Централен офис за услуги 

 

Направление за 
дейността 

Ранно разпознаване 

Първоначална оценка  

Проблемът не е 
попричина на 

външни 
фактори? 

Проблемът не 
може да бъде 
разрешен с чисто 
медицинска 
намеса? 

 

Поема се от 
водещ случая в 

ОЗД 

Случаят се насочва 
към здравната 

система 

Приемане на нов случай от О”ЗД” 
 

Формуляр за  
приемане на сигнал 

Информиране на 
Централен офис за услуги 

Издаване на направление 
за дейността Ранно 

разпознаване 

Формуляр за  
приемане на сигнал 

Получаване на сигнал в 
Отдел “Закрила на детето” 

 

ДА 

НЕ 

ДА 

НЕ 

Формуляр за  
приемане на сигнал 



 

Провежда консултации 
с някои от членовете на 
мултидисциплинарния 

екип 

Изготвяне на 
Становище на 

Мултидисциплинарни
  

Събиране на 
информация 

Изследване и анализ 
на събраната 
документация 

План за 
действие на  

мултидисциплин
арния екип 

 

Оценка на 
потребностите  
 услуга от Д “СД” 

Направление за 
ползване на социална 

услуга 
 

Разрешение от 
родителите за събиране 

на информация 

Направление за дейността Ранно разпознаване 
в Централен офис за услуги 

Създаване  на досие 

Становище на 
Мултидисциплинарния 

екип 
 

Среща/и на 
мултидисциплинарния 

екип 

Досие 

Разглеждане на случай и насочване 

Изпращане на 
Становище на МД екип 

до О “ЗД”  

Координатор 
РР 

Координатор 
РР 

Координатор 
РР 

Изпращане на 
Становище на МД на 

семейството  

Координатор 
РР 



Описание на практиката за интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания

 РЕЗУЛТАТ 2: Разнообразяване на формите на дневна
грижа за деца и възрастни

- 2.1. Създаване на „Център за трудова заетост”- надгражда съществуващите дейности на 
ЦСРИ, като това допринася за повече разнообразие и повишено качеството на социалните 
услуги не само в ЦСРИ, но и в община Ловеч. Дава се възможност за създаване на дневна 
грижа от нов тип в нормална жизнена и социална среда, която е обвързана с обучение за 
придобиване на конкретни умения и запазване/изграждане на трудови навици. 
Включването на хората с увреждания в дейностите по предоставяне на публични услуги 
допринася и за преодоляване на обществените нагласи по отношение на тяхната 
значимост за обществото като цяло.

- 2.2. Дневна грижа за деца от 0-3 г. в яслена група - ключов момент за обхващане на 
деца в ранна възраст с установено  увреждане или със съмнение за такова, до неговото 
окончателно установяване или отхвърляне. Дава се възможност за осъществяване на 
наблюдение на отделните случаи, корекционна работа от съответните специалисти и 
осъществяване на дейности за интеграция на децата в нормална жизнена среда. 
Същевременно с това връзката с родителите е непрекъсната, което подпомага процеса 
“водене на случай” и “ранно разпознаване”.



Описание на практиката за предоставяне на интегрирани 
здравно –социални услуги за пълнолетни лица и деца

 Постигнатите цели по проекта могат да бъдат обобщени в следните 4 
направления: 

1. Създадени условия за подобряване на организацията и доставката на социални услуги 
в общността на местно ниво;
2. Разработен и осъществен модел за координация между актьорите на местно ниво за 
ефективна и ефикасна доставка на социални услуги в общността за хора с 
интелектуални увреждания;
3. Разработване и осъществяване на практически инструменти за управление на 
доставката на социални услуги в общността за хора с ИУ;
4. Повишено ниво на професионализъм на ангажираните в управлението и доставката 
на социални услуги на местно ниво.



Описание на практиката за предоставяне на интегрирани 
здравно –социални услуги за пълнолетни лица и деца
 За реализиране на горните цели бяха постигнати следните резултати:
- Създаване на местна работна групи с участието на всички заинтересовани страни в процеса 
на доставка на социални услуги – потребители, Община, Д“ СП“, РДСП, НПО;
- Събрана и обработена актуална информация за състоянието на социалните услуги в 
общността;
- Анализ на управлението, ефективността и ефикасността на социалните услуги в общността;
- Разработен и приложен на практика модел на координирано предоставяне на социални 
услуги в общността (Централен офис за услуги);
- Разработен и приложен модел на дейността „Водене на случай”;
- Разработена и приложена методика на дейността „Ранно разпознаване“;
- Разработена и тествана методика за Оценка на потребностите;
- Разнообразяване на социалните услуги на местно ниво: Семейно консултиране, Център за 
трудови дейности, Дневна грижа за деца 0-3 в комбинация с детска ясла в община Ловеч;
- Подобрен модел на договаряне между доставчика на социална услуга и потребителя; 
- Въвеждане на Методология за индивидуално планиране в социалните услуги в общността;
- Трансфер на ноу-хау от холандската социална практика към ключови фигури на местно 
ниво, отговорни за управлението и директната доставка на социални услуги за хора с 
интелектуални увреждания.



Изводи и препоръки:
 Разглеждане на държавните стандарти за ранно детско развитие и учене, с цел 

създаване на интегрирани програми за подкрепа на ранното детско развитие 
в   различните обществени сфери – здравеопазване, образование, социална 
сфера, икономика. 

 Разработване на гарантиран минимален пакет услуги за подкрепа на 
семейството (социални, здравни, образователни, транспортни и др.) и 
механизъм за въвеждането.

 Промяна в социалното законодателство в посока въвеждане на нов подход в 
предоставянето на социалните услуги, както и точно дефиниране на пакет от 
дейности – класификация на услугите, които правят същността на даден вид 
услуга.

 Продължаване на обученията на областните и общинските власти за 
планиране, управление и финансиране и услугите.

 Разработване и въвеждане на Статистически инструмент за областно 
планиране на социалните услуги. Изготвяне на указание за планиране на 
всички услуги за деца с увреждания в максимална близост до масовите детски 
заведения и училища.



Изводи и препоръки:
 Разработване на финансов стандарт за пакет услуги по превенция на 

рисковете в семейството и пакет услуги за реинтеграция в биологичното 
семейство и в семейство на осиновители.

 Въвеждане на индикатори за оценка на ефективността на предоставяните 
услуги за детето и семейството.

 Въвеждане на методика за диагностика и комплексно оценяване на 
индивидуалните потребности и ресурсите на дете с увреждане в най-ранна 
възраст и подкрепа на неговото семейство.

 Продължаване на разработването и подготовката за въвеждане на системата 
на индивидуалните бюджети за социалните услуги за децата и лицата с 
увреждания.



Проблеми, които имаме да решаваме:
 Финансиране на ДДД и дофинансиране
 Ангажиментите по отложените промени в ППЗСП по изготвяне на оценки и 

планове
 Намиране и управление на ресурси за подобряване на материалните условия и 

база на услугите за пълнолетни лица – равнопоставеност на всички 
потребители (еднакви както на тези в съществуващите домове, така и за тези, 
които ще бъдат настанени в новосъздадени услуги)

 Човешките ресурси – текучество на персонала и стимули за задържане на 
квалифицираните специалисти

 Регламентиране на компетенциите на предоставящите здравни грижи в 
извънболничната сфера и разработване на механизми на заплащане, 
обвързани с количеството и качеството на дейността им

 Подобряване на достъпа на гражданите и децата до здравната и 
образователна система , чрез насочено издирване на застрашени групи от 
населението

 Създаване на условия за национален мониторинг на физическото и 
здравословното състояние на децата

 Повишаване качеството на предоставяните здравни услуги в здравните
кабинети в детските градини и училищата



Открити въпроси: 

 В каква степен ще се прилага режимът на държавните помощи за НПО, 
предоставящи услуги за пълнолетни лица (за които се дължат такси)

 Как ще се уредят взаимоотношенията с НПО на които е възложено 
управлението на социални услуги след окончателното влизане в сила 
на новите наименования, предвидени в ППЗСП? Ще се наложи ли 
преподписване на договорите? А в случаите на промяна на целевите 
групи на услугите, поради отделяне?

 ЗМСМА позволява сдружаване и партньорство при определени условия 
– Ще имаме ли куража и подкрепа от МТСП за изпълнение на 
приоритетни проекти за интегрирани услуги, осъществявани въз 
основа на партньоство? Например: Споразумение между МБАЛ, Община 
и НПО за съвместно управление на комплекс от социални услуги за деца 
или лица с увреждания. 



Предложения за бъдещи решения 
 Ревизиране на методиките и указанията на АСП за услугите, въз основа на 

функционален анализ и оценка на припокриващите се функции на 
територията на съответната община и област

 Развитие на нови интегрирани услуги:
- Изготвяне на правилата за интегрираните здравно –социални услуги – но 
не като процедура и обмен на документи, а като принципи за 
взаимодействие и предоставяне на услуги от най-добър интерес за 
потребителите.
- Изготвяне на правила за образователно-социални услуги или социално-
образователни услуги, чрез които да подкрепяме децата и семействата. 
Въвеждане на изискване при социалното подпомагане в пари или в натура 
за ангажименти на семейството, тип „социален пакет“ – редовно посещение 
на училище, резултати, профилактични прегледи, психологическа подкрепа 
и мотивация за започване и задържане на работа, насърчаване за излизане 
на свободния трудов пазар, подкрепа за наема на жилище, разширяване на 
подкрепата - освен водещ социален работник, определяне и на подкрепящия 
образователен и здравен медиатор. Въвеждане на механизми за 
взаимодействие на местно ниво между институциите.



Предложения за бъдещи решения 
 Спешна работа по изготвянето и съгласуването на Плана за действие по 

Националната стратегия за дългосрочна грижа. Изясняване на приложението 
на режима на държавните помощи в този случай.

 Да се представят същностните характеристики на интегрирани здравно-
социални и социално-образователни услуги и да се идентифицират
факторите, които насърчават или възпрепятстват развитието им.

 Да се  проучат и представят международните практики и програми за 
интегрирани здравно-социални и социално-образователни услуги.

 Да се проучат възможностите и бариерите за въвеждане на модел за 
интегрирани здравно-социални и социално-образователни услуги в България.

 Да се изведе алгоритъм за приложението на концептуален модел за 
интегрирани здравно-социални и социално-образователни услуги в български
условия.



Становище на ПКПСП към НСОРБ и предложения за промени в 
ППЗСП, относно мултидисциплинарната оценка на 
потребностите:
 1. Категорично ДСП трябва да има основна отговорност по отношението на първична 

оценка и насочване към услуги, които се финансират с публичен държавен ресурс. 
Тази роля не може да се делегира на общините или доставчиците, защото те не 
разполагат с нужния човешки и финансов капацитет за това, пък и не е редно да им се 
прехвърля тази отговорност. ДСП е органът който представлява ролята на държавата 
в изградената система за социални грижи.

 2. Смятаме, че мултидисциплинарна оценка и план е редно да се изготвят когато 
потребителят постъпи в услуга. Постъпването става с направление или заповед от 
ДСП, след направената първична оценка от тях, както и до сега, и срок за изготвяне на 
мултидисциплинарната оценка от специалисти в услугата и експерт от ДСП от 20 дни.

 3. При становище на мултидисциплинарния екип в услугата, че тя не отговаря на 
потребностите на насоченото лице, се изготвя аргументиран доклад до ДСП, с който се 
препоръчва да се предложи друга подходяща на потребностите на лицето услуга. Така 
или иначе правилника не предвижда райониране на услугите, които са държавно 
делегирана дейност. До намиране на подходяща услуга за лицето, то може да получава 
социалната услуга към която е насочено но само в аспектите на нейните възможности. 
Тоест все пак от една страна доставчика е защитен, а ДСП са уведомени че 
потребителят който е насочен към конкретната услуга и при констатирани конкретни 
потребности получава само това, което може да предложи услугата, т.е тя 
удовлетворява само частично неговите потребности. 



Становище на ПКПСП към НСОРБ и предложения за промени в 
ППЗСП, относно мултидисциплинарната оценка на 
потребностите:
 4. При изготвена мултидисциплинарна оценка и частично или невъзможно 

удовлетворяване на потребностите на насоченото лице, ДСП е длъжна да предприеме 
действия за намиране на подходяща услуга за лицето в срок до 3 месеца.

 5. Всички направления или заповеди за ползване на услуги, издадени от ДСП за първи 
път за конкретен потребител да не бъдат със срок по-дълъг от 3 месеца. При 
изготвена мултидисциплинарна оценка и план за грижа или действие, които не 
противоречат на интересите на насоченото лице да се издава постоянна заповед. 
Същата оценка задължително да се взима предвид при нужда от решение на съд.

 6. Регистърът на чакащите да се води в ДСП, която уведомява доставчика.
 7. За ДДУслуги редът за ползване може да бъде само през ДСП която носи 

отговорността за насочване ползването им, като държавна служба и орган за това. 
Няма проблем лицето да се самонасочва към социална услуга, но само когато тя не е 
държавно делегирана дейност или при променени условия и правилата, отразени в 
методология и ППЗСП.

 8. За резидентните и почасови/подкрепящи услуги е необходимо да се разработят 
различни карти за мултидисциплинарна оценка, които да се утвърдят като образци 
към ППЗСП. Така ще се гарантира по-добра удовлетвореност на потребностите и 
качество на услугите за потребителите.



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНАТА ВЛАСТ
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Трудности при осигуряване на експерти и специалисти, които да се включат в 
мултидисциплинарни екипи (особено важно за малки населени места)

Затруднения при реализиране на устойчивост при финансирането, след изтичане 
на проектното финансиране

Липса на единен държавен стандарт и процедура за делегиран бюджет

Липса на критерии и стандарти за осъществяване на планова и устойчива услуга на месно 
ниво



Благодаря за вниманието!
vasileva_maya@abv.bg
Тел.:0884 332384

mailto:vasileva_maya@abv.bg
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