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Увод 
        Настоящият анализ е част от процеса на стратегическо планиране на социалните 

услуги на общинско, областно и национално ниво. Анализът е извършен в съответствие 

със Закона за социалните услуги, Наредбата за планиране на социалните услуги в 

съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги.  

         Целта на анализа е да се проучи достъпността, ефективността, качеството на 

социалните услуги, предлагани на територията на община Роман. Ще се разгледа 

потенциала за развитие на действащите услуги и перспективата и възможността за 

разкриване на нови социални услуги. В заключение ще се изведат изводи и препоръки с 

цел максимално задоволяване на потребностите на населението на територията на 

община Роман от различни по вид социални услуги. Анализът е изготвен от комисия, 

която е определена със Заповед на кмета на община Роман и включва представители на 

общинска администрация и ръководители на социални услуги. В географско отношение 

обхватът на анализа обхваща територията на община Роман. 

          Резултатите от анализът очертават насоката за развитие на социалните услуги в 

община Роман и спомагат за правилно адресиране на нуждите на потребителите. 

Анализът ще бъде предоставен на всички заинтересовани страни и допълнен с 

направените предложения.  

 

1 Методология  
1.1 Цели 

        Проучването на ситуацията в община Роман е фокусирано върху нуждите от 

социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, 

политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от 

населението. Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-

икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора на 

социални услуги в община Роман, като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет 

и качество на наличните услуги.  

         С настоящият анализ се цели да се анализират нуждите от социални услуги за 

идентифицираните рискови групи, като се оценява и възможността и капацитета на 

местните доставчици да осигурят тяхното предоставяне.             

 Целите на анализа са : 

        − Изследване развитието на основните икономически сектори и социално – 

демографска ситуация.  

       − Идентифициране основните фактори, пораждащи риск за населението на 

общината;  

      − Анализиране на наличните услуги, като се съотнесат към реалните нужди на 

идентифицираните рискови групи;  

     − Да се изследват възможностите на наличните ресурси за подкрепа на рисковите 

групи и да се очертаят мерки за намаляване влиянието на рисковите фактори. 

 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели 

осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на 

индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които 

изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика; 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за 

които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 
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1.2 Методи и източници на анализа   
            За разработване на настоящия анализ, бяха използвани различни 

информационни източници, както следва:  

− Съществуващи стратегически документи, анализи и проучвания, обхващащи 

територията на община Роман - ПИРО (План за интегрирано развитие за община 

Роман), Областна стратегия за развитие на образованието и други. 

− Публична статистическа информация от официални източници  

– Национален статистически институт (НСИ), регистри на Министерството на 

образованието и науката, Регистри на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и др.  

− Специфична информация предоставена от Общинска администрация Роман, 

Дирекция „Социално подпомагане“ Мездра (ДСП), Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), 

Регионална здравна инспекция, Местна комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни и др.; 

            Използваните методи за събиране на информация включват: 

- Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически 

документи на областната и общинската администрация ( като стратегии, 

дългосрочни програми и планове за развитие ) 

- Систематизиране и обобщаване на статистически данни, събирани от общинска 

администрация. 

- Събиране на допълнителна информация за разпределението на ключови рискови 

групи по населени места към общината. 

- Обсъждане с ръководителите на социални услуги на информацията, получена от 

тях. 

2 Показателите в общината по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
      За попълване на посочените данни са използвани официални източници като: НСИ, 

РЗИ, Общинска администрация Роман, ДСП и други. 

 

 

 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община Роман 

(брой) 

1 общ брой на населението   5068 

2 общ брой на пълнолетните лица 4321 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст   747  

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст   1551 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания   1002 

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

възраст  
 64 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.   354 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания   1066 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
 1429 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  
 64 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

 145 
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12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст   575 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства  28 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 5 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 
 36  

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 6 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания  881 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

360 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция  8 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
 8 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания  49 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 6 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания  1000 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 50 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
 57 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
 165 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
 160 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
 195 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

92 

 

 Тъй като показателите, зададени в таблицата, не отчитат потребителите на 

социални услуги за резидентна грижа за деца без увреждания и за деца /младежи с 

увреждания, за които тези услуги към момента са техен единствен дом, е необходимо 

да се подчертае, че техният брой е, както следва: 

1. В КСУДС-Роман, в който – като юридическо лице по чл.29, ал.3, т.2 от ЗСУ – 

функционират социалните услуги ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2, Преходно 

жилище и ДЦДМУ, в социалните услуги за резидентна грижа са отглеждани 

30 деца без увреждания до 18-годишна възраст от цялата страна, настанени 

по реда и при условията на Закона за закрила на детето. 

2. В КСУДУ-Роман, в който – като юридическо лице по чл.29, ал.3, т.2 от ЗСУ – 

функционират социалните услуги ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и 

ЦНСТДМУ5, са отглеждани 30 деца/младежи с  увреждания до 18/25години 

от цялата страна, настанени по реда и при условията на Закона за закрила на 

детето. 
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3 Съществуващи социални и интегрирани здравно-

социални услуги на територията на общината 
 

         Община Роман е реализирала сериозен напредък в областта на социалното 

подпомагане и предлага широк кръг от социални дейности и услуги за населението. На 

територията на общината функционират следните социални структури: 

 

1. Център за обществена подкрепа – с капацитет 20 места, като обслужва 

общините Роман и Мездра. Центърът за обществена подкрепа – гр. Роман /ЦОП/ 

е услуга, предоставяща подкрепа за деца и семейства в риск, кандидати за 

осиновители и приемни родители, младежи, на които предстои напускане на 

социални услуги – резидентен тип, деца с девиантно поведение, характеропатии, 

речево – говорни нарушения, застрашени от отпадане от училище и с други 

проблеми. ЦОП предоставя услуги по работа „на терен“ с деца със СОП, 

мобилни социални услуги и други. 

2. Домашен социален патронаж – Домашният социален патронаж предоставя 

храна по домовете на потребителите, като услугата обхваща град Роман и селата 

на общината, а капацитетът е 100 места. През последните години дейността на 

патронажа се разширява с услуги към обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и други. Потребители на услугите на патронажа са 

самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в 

самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда, както и самотно 

живеещи стари хора в отдалечени населени места, без достъп до услуги. 

Домашен социален патронаж се финансира изцяло от общинския бюджет. 

3. Асистентска подкрепа – социална услуга към община Роман, функционираща 

от 2021 г. с определени 29 бр. потребители и 10 социални асистенти, като 

асистентите обслужват потребители в 10 от селата към община Роман, където 

преобладават хора, нуждаещи се от подкрепа и които са над 65-годишна възраст. 

4. Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), който е 

юридическо лице по чл. 29, ал.3, т.2 от ЗСУ- второстепенен разпоредител с 

финансови средства с орган на управление Директор, и предоставя социални 

услуги за резидентна грижа и Дневен център за деца с увреждания. Комплексът 

предоставя услугите: Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ - социална 

услуга в общността, Преходно жилище – социална услуга резидентен тип и 

Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТБУ) – 

социална услуга – резидентен тип: ЦНСТДБУ – 1 и ЦНСТБУ - 2. Като 

юридическо лице КСУДС обединява в общ комплекс относително 

самостоятелни социални услуги, като единна структура, осигуряваща ефективно 

използване на управленски, кадрови и друг потенциал. 

 

5. Комплекс за социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ), който 

е юридическо лице по чл. 29, ал.3, т.2 от ЗСУ- второстепенен разпоредител с 

финансови средства с орган на управление Директор, и предоставя социални 

услуги за резидентна грижа за деца/младежи с увреждания до 18/25 години: 

ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/. Като юридическо лице КСУДЛУ 

обединява в общ комплекс относително самостоятелни социални услуги, като 

единна структура, осигуряваща ефективно използване на управленски, кадрови 

и друг потенциал. 

 

6. Проект „Топъл обяд“ към община Роман, който се изпълнява в периода от 

01.02.2021г. до 30.06.2022г.В изпълнение на проектните дейности потребителите 

получават приготвена топла храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне 

веднъж седмично десерт. Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, 
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с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за 

крайните бенефициенти и за ползването ѝ не се начисляват и събират такси. 

Потребители по проекта са хора от целевите групи – възрастни семейства и 

самотно живеещи пенсионери с ниски или без доходи, лица обект на социално 

подпомагане с установена нужда от допълнителна подкрепа, хора с увреждания 

или здравословни ограничения, лица в затруднена и уязвима ситуация, скитащи 

и бездомни и лица от уязвими групи. 

7.  Към тази система могат да бъдат отнесени и клубовете на пенсионера. На 

територията на общината има 7 регистрирани клуба, по един в: гр. Роман, с. 

Синьо бърдо, с. Струпец, с. Хубавене, с. Караш, с. Кунино, с. Камено поле. 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

                Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване 

и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се 

предоставят в общността и в специализирани институции. 

 

Дневният център за деца/младежи с увреждания/ДЦДМУ/, с капацитет 20 места,  

осигурява в специализирана среда подкрепа индивидуално и в групи на деца с 

увреждания от 3 до 18-годишна възраст, отглеждани в собствените си семейства в 

общността, от понеделник до петък - в рамките на  не по-малко от 4 часа дневно и/или 

целодневно, като се посрещат ежедневните потребности на децата с увреждания и 

свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в 

зависимост от възрастта  и личните нужди на потребителите / подпомагане 

самоподготовката на децата за следващия учебен ден, възпитателно-социализиращи 

дейности, оказване логопедична помощ, провеждане рехабилитационни процедури, 

терапия – арт, трудо – и др./. Регулярно на децата и семействата им се предоставят 

хранителни пакети, предоставяни за тях целево от БХБ. Социалната услуга разполага 

със собствен транспорт и обслужва град Роман и други населени места в общината. 

ДЦДУ се предоставя като социална услуга в административно-правната 

структура на Комплекс за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/-Роман - 

организация на управление на четири услуги / ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2, Преходно 

жилище и ДЦДУ/, за която е създадено юридическо лице /съгл. чл.29 от ЗСУ/, и с взето 

Решение на Общински съвет-Роман КСУДС е определен като  второстепенен 

разпоредител с финансови средства, а директорът отговаря за предоставянето на 

социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. Комплексът има общо щатно 

разписание и отделни щатни разписания на съответните четири социални услуги. 

 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва 

се средно 

годишна 

заетост 

за 2022 г. 

в брой 

Извършвани дейности, съотно-

сими към услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален обхват 

гр.Роман, 

бул.“Христо 

Ботев“ №60 

самостоятелна 

сграда  

Деца с 

увреждания 

на възраст 

от 3г. до 18г. 

20 19 1.дневна грижа; 

2.информиране и 

консултиране; 

3.застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения. 
 

Социална услуга 

на общинско ни-

во за удовлетво-

воряване 

потребностите 

на населението в 

Община Роман 
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Център за обществена подкрепа, с капацитет 20 места е  специализирана социална 

услуга, с превантивни, подкрепящи и възстановителни функции, чиято целева група са 

деца и семейства в риск, деца и семейства с различни затруднения, уязвими общности 

или групи, приемни родители, и осиновители. 

    В услугата потребителите получават подкрепа в разбиране на техните проблеми и 

затруднения, които срещат в реализиране на основните си цели, запознаване и 

обмисляне на възможни решения и действия за преодоляването им; подкрепа за 

отстояване на лични права и потребности в рамките на налични правни и 

административни процедури; подкрепа за  осъществяване на взаимодействие с 

различни институции, организации и административни органи, педагогическа подкрепа 

с цел превенция отпадане от образователната система; подкрепа за развиване, 

възстановяване, подобряване на социални умения, умения за самообслужване, 

комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, 

понижаване на тревожността, преодоляване на травми от  негативни преживявания, 

социализиращи дейности за лица в риск от социално изключване. Предоставя и 

подкрепа  на деца и лица за придобиване на умения за самостоятелност, за независим 

живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, обучение на кандидат 

приемни родители и кандидат-осиновители, изготвят се оценки на родителски 

капацитет. 

   Услугите се предоставят почасово, от понеделник до петък /08.00-12.00 и от 13.00-

17.00/, индивидуални и групови срещи, разговори и консултации, в специализирана 

среда, мобилно и при необходимост в домашна среда, в зависимост от конкретния 

случай. От тази година СУ ЦОП разполага със собствен автомобил, с който ще може 

по-активно да обхване  селата от общината. От тази година СУ ЦОП разполага със 

собствен автомобил, с който ще може по-активно да обхване  селата от общината. 

 

 

Център за обществена подкрепа 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва 

се средно 

годишна 

заетост 

за 2022 г. 

в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес:  

град Роман, 

бул.”Христо 

Ботев” 132-136 

Деца и семей-

ства в риск, 

кандидат - 

приемни роди-

тели/осиновите

ли 

20 24 1.информиране и 

консултиране; 

2.застъпничество и 

посредничество; 

3.терапия и 

рехабилитация; 

4.обучение за 

придобиване на умения; 

 

Община 

Роман и  

Община 

Мездра 

 

 

В Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1/ЦНСТДБУ1/, с 

капацитет 10 места,  по реда и при условията на Закона за закрила на детето, са 

настанени 10 деца без увреждания на възраст до 15 години/вкл. 3-ма братя /, от 

различни други общини, като се предоставят грижи в среда, близка до семейната и се 

осигурява 24-часова грижа за посрещане ежедневните потребности и потребностите от 

отглеждане, развитие, възпитание, социализация, подпомагане подготовката за 

следващия учебен ден и др. в зависимост от нуждите на децата. 
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Разполага с широка и трайна мрежа от партньори, спонсори и дарители, с които 

осигурява качествена грижа за децата, включване в редица съвместни проекти и 

утвърждаване добри практики на партньорство. 

 

В Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2/ЦНСТДБУ2/, с 

капацитет 12 места, по реда и при условията на Закона за закрила на детето, са 

настанени 12 деца без увреждания на възраст до 15 години / вкл. 4 деца- 2 братя и 2 

сестри, и други 2 двойки – брат и сестра и 2-ма братя /, от различни други общини, като 

се предоставят грижи в среда, близка до семействата и се осигурява 24-часова грижа за 

посрещане ежедневните потребности и потребностите от отглеждане, развитие, 

възпитание, социализация, подпомагане подготовката за следващия учебен ден и др. в 

зависимост от нуждите на децата. 

Разполага с широка и трайна мрежа от партньори, спонсори и дарители, с които 

осигурява качествена грижа за децата, включване в редица съвместни проекти и 

утвърждаване добри практики на партньорство. 

ЦНСТДБУ1 и ЦНСТДБУ2 се предоставят като социални услуги в 

административно-правната структура на Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства/КСУДС/ - Роман - организация на управление на четири услуги / ЦНСТДБУ 

1, ЦНСТДБУ 2, Преходно жилище и ДЦДУ/, за която е създадено юридическо лице 

/съгл. чл.29 от ЗСУ/, и с взето Решение на Общински съвет-Роман КСУДС е определен 

като  второстепенен разпоредител с финансови средства, а директорът отговаря за 

предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. Комплексът 

има общо щатно разписание и отделни щатни разписания на съответните четири 

социални услуги. 

 

 

            В Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания 

3/ЦНСТДМУ 3/, с капацитет 10 места, по реда и при условията на Закона за закрила на 

детето или на Закона за хората с увреждания, са настанени 3 деца и 7 младежи с 

увреждания на възраст до 25-годишна възраст, като се предоставят грижи в среда, 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва 

се 

средного 

дишна 

заетост 

за 2022 г. 

в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

гр.Роман, 

бул.“Христо 

Ботев“№60А, вх.2 

в самостоятелна 

сграда на СУРГ 

ЦНСТДБУ-1 

 

Деца от 3г. до 

18/20г. без 

увреждания 

10 10 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за 

придобиване на 

умения. 

Социална услуга 

на областно ни-

во за удовлево-

ряване потреб-

ностите на лица 

от цялата страна 

гр.Роман, 

бул.“Христо 

Ботев“ №60А,вх.3  

в самостоятелна 

сграда на СУРГ 

ЦНСТДБУ-2    

Деца от 3г. до 

18/20г. без 

увреждания 

12 12 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране  

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за 

придобиване на 

умения. 

Социална услуга 

на областно ни-

во за удовлетво-

ряване потреб-

ностите на лица 

от цялата страна 
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близка до семейната, за осигуряване 24-часова грижа за задоволяване ежедневни 

потребности и потребностите от развитие и подкрепа на децата/лицата с увреждания. 

В Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания 

4/ЦНСТДМУ 4/, с капацитет 10 места, по реда и при условията на Закона за закрила на 

детето или на Закона за хората с увреждания, са настанени 5 деца и 5-ма младежи с 

увреждания на възраст до 25-годишна възраст, като се предоставят грижи в среда, 

близка до семейната, за осигуряване 24-часова грижа за задоволяване ежедневни 

потребности и потребностите от развитие и подкрепа на децата/лицата с увреждания. 

В Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания 

5/ЦНСТДМУ 5/, с капацитет 10 места, по реда и при условията на Закона за закрила на 

детето или на Закона за хората с увреждания, са настанени 8 деца и 2-ма младежи с 

увреждания на възраст до 25-годишна възраст, като се предоставят грижи в среда, 

близка до семейната, за осигуряване 24-часова грижа за задоволяване ежедневни 

потребности и потребностите от развитие и подкрепа на децата/лицата с увреждания. 

Трите услуги се предоставят в КСУДЛУ, като единна административно–правна 

структура, предоставяща социални услуги – резидентен тип /Центрове за настаняване 

от семеен тип за деца и младежи с увреждания, обединяваща в общ комплекс 

относително самостоятелни социални услуги, като единна структура, осигуряваща 

ефективно използване на управленски, кадрови и друг потенциал. 

ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5 се предоставят като социални 

услуги в административно-правната структура на Комплекс за социални услуги за деца 

и лица с увреждания/КСУДЛУ/-Роман - организация на управление на три услуги / 

ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/, за която е създадено юридическо лице 

/съгл. чл.29 от ЗСУ/, и с взето Решение на Общински съвет-Роман КСУДЛУ е 

определен като  второстепенен разпоредител с финансови средства, а директорът 

отговаря за предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. 

Комплексът има общо щатно разписание и отделни щатни разписания на съответните 

три социални услуги. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания 
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.Роман, 

ул.Пирин № 2; 

ЦНСТДМУ-3 

деца/младежи 

с увреждания на 

възраст от 4 до 

18/25 г. 

10 9 1.резидентна грижа;  

2.информиране и 

консултиране;  

3.застъпничество и 

посредничество;  

4.обучение за 

придобиване на 

умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите лица 

от цялата страна. 

Адрес: 

гр.Роман, 

ул.Пирин № 2; 

ЦНСТДМУ-4 

деца/младежи с 

увреждания на 

възраст от 4 до 

18/25 г. 

10 9 1.резидентна грижа;  

2.информиране и 

консултиране;  

3.застъпничество и 

посредничество;  

4.обучение за 

придобиване на 

умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите лица 

от цялата страна. 
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В Преходно жилище/ПЖ/, с капацитет 8 места, по реда и при условията на 

Закона за закрила на детето, са настанени 8 деца и младежи на възраст от 15 до 18/20 

години , от които  2-ма братя и близнаци/брат и сестра/, от различни други общини, 

като се предоставят грижи в среда, близка до семействата и се осигурява 24-часова 

грижа за посрещане ежедневните потребности и потребностите от отглеждане, 

развитие, възпитание, социализация, подпомагане подготовката за следващия учебен 

ден и др. в зависимост от нуждите на децата. Осигурява се и професионално 

ориентиране и подготовка за водене на самостоятелен начин на живот. 

Разполага с широка и трайна мрежа от партньори, спонсори и дарители, с които 

осигурява качествена грижа за децата/младежите, включване в редица съвместни 

проекти и утвърждаване добри практики на партньорство. 

Преходно жилище се предоставя като социална услуга в административно-

правната структура на Комплекс за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/-

Роман - организация на управление на четири услуги / ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2, 

Преходно жилище и ДЦДУ/, за която е създадено юридическо лице /съгл. чл.29 от 

ЗСУ/, и с взето Решение на Общински съвет-Роман КСУДС е определен като  

второстепенен разпоредител с финансови средства, а директорът отговаря за 

предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. Комплексът 

има общо щатно разписание и отделни щатни разписания на съответните четири 

социални услуги. 

 

 

         През 2021 година в община Роман се разкри нова социална услуга - „Асистентска   

подкрепа“, като делегирана от държавата дейност. „Асистентската подкрепа“ е 

специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в 

домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на 

Адрес: 

гр.Роман, 

ул.Пирин №2; 

ЦНСТДМУ-5 

деца/младежи с 

увреждания на 

възраст от 4 до 

18/25 г. 

10 10 1.резидентна грижа;  

2.информиране и 

консултиране;  

3.застъпничество и 

посредничество;  

4.обучение за 

придобиване на 

умения. 
 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите лица 

от цялата страна. 

Преходно жилище 
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 

гр.Роман, 

бул.“Христо 

Ботев“№60А, 

вх.1  

в самостоятелна 

сграда на СУРГ 

 

Деца/младежи 

от 15г. до 

18г./20г. без  

увреждания 

8 9 – 

поради 

спешно 

настанява

не на 

дете-при 

налични 

условия 

за прием 

и отглеж-

дане 

1.резидентна грижа; 

2.информиране и 

консултиране; 

3.застъпничество и 

посредничество; 

4.обучение за 

придобиване на 

умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване  

потребностите на 

лица от цялата 

страна 
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длъжност „Социален асистент“. Услугата  се предоставя на 29 лица от 10 асистента в 8 

от селата в община Роман, като в две от тях има назначени по 2 социални асистенти, 

поради голям брой нуждаещи се от подкрепа възрастни и самотно живеещи. 

Социалната услуга е делегирана от държавата дейност, която се администрира от екип, 

определен със Заповед на Кмета на общината ( екип от служители, които съвместяват 

тази дейност с основните си трудови задължения ) 

        Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за 

социалните услуги са следните целеви групи:  

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 

нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена 

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

асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна 

среда по реда на друг закон. 

Осигурява се комплексен подход в основните дейности по подкрепа, отглеждане и 

задоволяване основни потребности, осигуряване подкрепа в ежедневието, развиване на 

социални умения за общуване и междуличностни взаимодействия, решаване на 

проблеми и справяне в кризисни ситуации, трудово и образователно посредничество, 

оказване на емоционална подкрепа, осигуряване на достъп до качествени здравни 

грижи, посредничество и застъпничество пред различни институции. В резултат на 

ползването на социална услуга „Асистентска подкрепа“ за част от потребителите е 

избегнат процесът за постъпване/настаняване в социална услуга за резидентна грижа, 

като по този начин е осигурена превенция на институционална грижа. 

 

 

Асистентска подкрепа 

Място Брой 

субсиди

рани 

потреби

тели 

Брой 

обслужва

ни лица 

Брой  

чака

щи  

лица 

 

Брой 

асистент

и 

Брой лица, 

администрира

щи услугата 

Териториален 

обхват 

Адрес:  

гр. Роман,  

Бул. „Христо 

Ботев“  №132 - 

136  

29 броя 29 броя 7 10 

асистенти 

3 бр. със 

Заповед на 

кмета на 

общината 

Населени места 

на територията 

на община 

Роман. 

-с. Радовене 

-с. Кунино 

-с. Хубавене 

-с. Курново 

-с. Стояновци 

-с.Синьо бърдо 

-с.Камено поле 

-с.Долна 

Бешовица 

 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 

оперативни програми.  

- Предоставяне на топъл обяд  

            Социалните услуги имат за цел да подпомогнат уязвимите граждани като им 

осигуряват възможност за социално включване и живот в общността. Подкрепата е 
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насочена към подобряване качеството на живот и неговото осмисляне във възможно 

най – висока степен. 

 Социалните услуги имат допълваща функция спрямо обичайните публични услуги и 

предлагат подкрепа за преодоляване ограниченията, които някои граждани поради 

своето заболяване или състояние, срещат в живота си, като целта е да им се осигури в 

максимална степен независимост, подобна на тази на всички останали граждани. 

 

Социална 

услуга/ място 

на 

предоставяне  

Финансирана 

по операция 

Точна дата 

на 

приключване 

на проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими 

към 

услугите по 

чл. 15 от 

ЗСУ 

Целева 

група 

Брой 

места 

Заетост1 

брой 

Проект с 

наименование: 

BG05FMOP001-

5.001/ 

наименование 

на услугата: 3.1 

Топъл обяд в 

условия на 

пандемията от 

COVID - 9 

с адрес: 

гр.Роман бул. 

„Христо Ботев“ 

132-136 

По 

оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане. 

 

30.06.2022г. Предоставяне 

на топъл 

обяд супа, 

основно 

ястие, хляб и 

поне веднъж 

седмично 

десерт. 

50 5

50 

 

50 

 

4. Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на общинa Роман 
Потребителите в социалните услуги ДЦДУ и ЦОП се насочват след направление от 

Д“СП“ или ПОПСУ по заявено желание от родител/за ДЦДУ и ЦОП/ или друго 

заинтересовано лице/ например: класен ръководител- за ЦОП/. Насочването към 

ползване на тези СУ се реализира по два начина.  

Единият е с издадено направление от Д‘СП, когато е установен случай на дете или 

семейство в риск и има заведен случай в ОЗД. Децата и семействата, които са насочени 

с направление от Д‘СП“ са с приоритет за услугите и не се е налагало да има реги-

стрирани деца или лица, като чакащи.  

Вторият начин за насочване е, когато лице подаде заявление в Д“СП“ или 

общината, че желае да ползва СУ, последвано от изготвяне на  ПОПСУ, с която го 

насочват към най- подходящите за него услуги. 

В социалните услуги за резидентна грижа за деца без и съответно – с увреждания 

/ЦНСТДБУ, ЦНСТДМУ и ПЖ/ настаняването се извършва по реда и при условията на 

Закона за закрила на детето – при наличие на свободни места. Към момента на 

изготвяне на анализа капацитетът на всички тези услуги е запълнен.  

При наличие на свободни места в социалните услуги ЦНСТДМУ насочването на 

лица с увреждания се извършва по реда на подаване заявление от лицето до отдел 

                                                 
1 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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„Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Д“СП“-Мездра, 

придружено от изисквания набор документи, и след изготвяне ПОПСУ за ползване на 

съответната социална услуга. За лица с увреждания, поставени под запрещение, 

настаняването в ЦНСТДМУ се извършва по реда и при условията на ЗХУ. 

 Към социалната услуга „Асистентска подкрепа“ има регистрирани 7 чакащи, които 

са заявили желание за ползване на услугата, при освобождаване на място. По 

официални данни от Дирекция „Социално подпомагане“ Мездра, няма регистрирани 

желаещи към съответните социални услуги, към които насочването става по този ред. 

 

Видове 

социални и ИЗС 

услуги 

ДЦДМУ ЦОП  ЦНСТДБУ ЦНСТДМУ ПЖ Асистентска 

подкрепа  

Брой на социал-

ните и ИЗС 

услуги по видове 

1 1 2 3 1 1 

Брой желаещи 

да ползват 

услугите 

0 0 0 0 0 7 бр. - по регистър 

чакащи към СУ 

/община Роман/ 

По данни от Дирекция „Социално подпомагане“ Мездра 

 

5. Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на 

община Роман 
 

5.1. Потребители от други общини, ползващи социални услуги 
 

1. В Център за обществена подкрепа, брой потребители от други общини: 5- 

от община Мездра. 

2.  Вид социална услуга ЦНСТДБУ-1, брой потребители от други общини -10: 

1 –от община Ботевград; 1- от община Бяла Слатина;1 – от община  Враца;  

4- от община Мездра;1 – от община Сандански; 2 –от община Червен бряг.  

3. Вид социална услуга ЦНСТДБУ-2, брой потребители от други общини -12: 

1 –от община Ботевград; 1- от община Бяла Слатина; 1-от община Враца; 2 – 

от община Козлодуй; 6- от община Мездра; 1 –от община Червен бряг. 

4. Вид социална услуга ЦНСТДМУ 3 , брой потребители от други общини- 9: 

1- от  Община Ботевград, 1-от  Община Ловеч,1 - от Община Монтана, 1 - от  

Община Оряхово,  2 – от Община Плевен,  1 – от Община Самоков, 1 – от 

Община Севлиево, 1 – от Община Септември. 

5. Вид социална услуга ЦНСТДМУ 4, брой потребители от други общини- 10: 

1 – от Община Белоградчик, 1 - от Община Бяла Слатина, 2- от  Община 

Видин, 1- от Община Враца, 2 - от Община Левски, 1 – от Община 

Павликени, 1 – от Община Севлиево, 1 – от Община София. 

6. Вид социална услуга ЦНСТДМУ 5, брой потребители от други общини- 10: 

1 – от Община Варна, 1 - от Община Враца, 1 - от Община Нова Загора, 1 – от 

Община Перник, 1 – от Община Плевен, 5 – от Община София. 

7. Вид социална услуга Преходно жилище, бр. потребители от др. общини-8: 

2- от община Мездра; 2-от община София;4 –от община Червен бряг. 
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5.2. Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно 

– социални услуги 
                На територията на община Роман няма интегрирани – здравно социални 

услуги. 

 

6. Информация за демографското развитие в 

община Роман 
Община Роман включва е административно- териториална единица, в която се 

осъществява местното самоуправление.  

Общината заема югоизточната част на област Враца в северозападна България.  

Общината включва 13 населени места: град Роман - административен център, 4 

кметства и 7 кметски наместничества.  

Град Роман отстои на 42 километра източно от областния център - град Враца, 

на 29 километра източно от град Мездра и на 120 километра североизточно от град 

София по републиканската пътна мрежа. По отношение на вътрешното транспортно 

обслужване на общината, то се осъществява от третокласни  и четвъртокласни пътища.  

Съгласно квалификацията на населените места, по смисъла на териториалното и 

селищно устройство, населените места в общината попадат в следните категории: един 

много малък град, седем малки села и пет много малки села.  

По отношение на демографските процеси и икономическото развитие могат да 

бъдат очертани следните негативни тенденции:   

 

- Ниска гъстота на населението;  

- Задълбочаване на диспропорциите в териториалното разпределение на 

населението и процесите на обезлюдяването на определени райони и села; 

- Ясно изразена тенденция към намаляване на населението, отрицателен естествен 

прираст и застаряване; 

- Интензивна емиграция предимно на млади хора и семейства в активна 

репродуктивна и трудоспособна възраст; 

- Променящ се семеен модел с увеличаващо се предпочитание към съжителство 

без брак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(брой) по години и възрастова структура за община Роман 

2017 2018 2019 2020 2021 

Население мъже жени в град 

Роман 

в селата 

5 068 2540 2528 мъже жени мъже жени 

   1 156 1 234 1384 1294 

   общо : 2390 общо 2678 
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294 410 429 339 280 398 428 334 256 397 425 324 249 386 438 309 237 383 399 289 

 

 

 

Данни/информация за демографското развитие в община Роман за последните 5 

години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой  5068  5261  5324  5462 5606  

Раждаемост брой  54  43  44  45  53 

Смъртност брой  179  146  127  143  141 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -125 -103 -83 -98 -88 

Заселени брой  140  242  216  145 149  

Изселени брой  208  202  271  191  227 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -68 40 -55 -46 -78 

Брой градско население брой  2390  2443  2491  2534  2559 

Брой селско население брой  2678  2818  2833  2928  3047 

        

      На територията на общината се наблюдава трайна тенденция към намаляване на 

населението, както и в административния център гр. Роман, така и на околните села.  

       През последните години раждаемостта в общината е намаляла. Безработицата, 

особено сред младите хора, обедняването и влошаването на жизненото равнище са сред 

основните причини. Търсенето на работа на младото и трудоспособно население в 

репродуктивна възраст в големите градове води до намаляване броя на населението в 

общината. Състоянието на демографските процеси е свързано с влиянието на 

множество фактори от икономическо, социално, здравно естество, засилени 

миграционни процеси. 

 

7. Информация за наличната социална, 

образователна и здравна инфраструктура в 

община Роман 
             Икономическото развитие на община Роман през последните години се 

характеризира с общите белези на икономическото развитие на страната като цяло. 

- Слабо развита икономика с ограничена възможност за откриване на нови 

работни места в реалния сектор 

- Висок процент безработица в общината 

- Малките селища в общината притежават сходни белези на значителна 

изостаналост спрямо условията на градска среда и по-ниско качество живот. 

Съществено е значението на образованието като  фактор за икономически растеж 

и заетост.  Основен фокус  на местните секторни политики в сферата на образованието и 

обучението е осигуряването на качествена образователна инфраструктура и качество на 
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обучението, възпитанието и социализацията, осъществявани в образователните 

институции.  

     В същото време, в град Роман се намират шест социални услуги за резидентна 

грижа с капацитет 60 места, предоставяна за съответните потребители на национално 

ниво. Три от тези услуги, с капацитет 30 места, са за деца/младежи без увреждания на 

възраст от 3 до 18/20 години/ЦНСТДБУ1, ЦНСТДБУ2 и Преходно жилище/, 

функциониращи в  КСУДС - единна, административно-правна структура, обединяваща 

в общ комплекс относително самостоятелни социални услуги, и осигуряваща по този 

начин ефективно използване на управленски, кадрови и друг потенциал.  

В подобна структура, със същите функции – КСУДЛУ функционират и другите три 

услуги за резидентна грижа за деца/младежи с увреждания на възраст до 18/25 години, 

с капацитет 30 места/ЦНСТДМУ3, ЦНСТДМУ4 и ЦНСТДМУ5/. 

През годините, от началото на деинституционализацията на грижата за деца и 

младежи, лишени от родителска грижа, до настоящия момент, тези услуги са се 

утвърдили като организация на работа, квалификация на специалисти и прилагане на 

стандарти за качество на социалните услуги и са със запълнен капацитет, а 

потребителите им имат еднакъв достъп - с другото население на община Роман - до 

образование, здравеопазване, социален и културен живот. 

         В общината съществува добре функционираща мрежа от образователни 

институции, със създадени благоприятни общи условия за обучение, възпитание и 

социализация. В училищата е въведена целодневната организация на учебния процес. 

Това  е ефективна мярка за подобряване качеството на образование, като особено ясно е 

изразен ефектът по отношение на учениците от рискови групи. Възможностите, които 

се предоставят на учениците за развитие на техните интереси, са разграничени в 

зависимост от това дали се предоставят от училището, по програми /проекти на МОН 

или чрез извънучилищни институции. Всички здравни кабинети в училищата и 

детската градина са снабдени с необходимото медицинско оборудване, съобразено с 

изискванията за качествено училищно здравеопазване. В тях работят общо 7 

медицински специалисти.  

          Системата на здравеопазването в община Роман включва: Доболнична помощ, 

Болнична помощ и Филиал за спешна медицинска помощ. Доболничната помощ се 

осъществява от общопрактикуващи лекари и специализирани медицински практики. По 

данни на РЗИ – Враца за територията на община Роман са регистрирани: - Болнични 

заведения – 1 – „СБПЛББ – Роман“; - Амбулатории за първична медицинска помощ 

/АИППМП/ - 4; - Амбулатории за първична дентална помощ /АИППДП/- 4; - „Център 

за спешна медицинска помощ - гр. Враца с филиал гр. Роман. По здравна карта в 

общината има разкрити 4 общи първични медицински практики с общопрактикуващи 

лекари, 1 специализирана практика по физикална и рехабилитационна медицина и 4 

практики за стоматологична помощ. Лекарските практики са обособени в гр.Роман, 

с.Камено поле и с.Синьо бърдо. 

           Здравното и медицинско обслужване на гражданите е затруднено, поради 

неравномерното разпределение на населението по общи практики и отдалечеността на 

населените места от общинския център. За осъществяването на нормалната доболнична 

помощ има допълнителна необходимост от общопрактикуващи лекари и медицински 

специалисти.  

7.1 Социална инфраструктура 
7.1.1 Социални услуги 

        Предоставяните социални услуги на територията на община Роман са достъпни и в 

най-голяма степен задоволяват нуждите на съответните целеви групи.  

       Социалните услуги, предоставяни на територията на общината, са разположени на 

достъпно и комуникативно място, съобразено с потребностите на потребителите. В 

близост до тях функционират здравни, образователни и други услуги, като всички са в 
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близост до личните лекари на потребителите и до филиала на ЦСМП в гр.Роман, което 

осигурява възможност за специализирана медицинска помощ при нужда. Сградите са 

леснодостъпни и са снабдени с необходимите съоръжения за осигуряване на 

необходимия комфорт за придвижване на потребителите.      

        През 2021г. капацитетът на социалните услуги е запълнен, и дори в определени 

случаи – недостатъчен, което определя тяхната необходимост за конкретните и 

евентуални потребители.  

7.1.1.1.Дневен център за деца с увреждания/ДЦДУ/ функционира в структурата на 

юридическото лице КСУДС и се помещава в отделна  самостоятелна сграда, която е 

масивна двуетажна, в регулация и притежава Акт за публична общинска собственост. 

Разполага и  с разрешителни за експлоатация от съответните контролни органи. 

 ДЦДУ се намира  в града и има близък достъп до Център за спешна медицинска 

помощ-Роман, както и до всякакъв вид институции, обекти със социално-културно 

предназначение/училища, читалище, Бюро по труда, лекарски кабинети и др./. Сградата 

се отоплява с локална модерна отоплителна инсталация  на дизелово гориво. Осигурена 

е достъпна архитектурна среда за деца с увреждания - рампа, подпомагаща 

придвижването, разположена на подходящо място.  

ДЦДУ разполага със следните помещения: 

- брой спални помещения и брой легла в тях/, обзавеждане:  1 бр. помещение - с 

6 легла, което се ползва от деца, имащи нужда от почивка между заниманията - 

създаден е необходимия уют и комфорт. 

- брой помещения за социални контакти и за хранене:  

   = 1 бр. рехабилитационна зала - със специализирано оборудване; 

   =1 бр. логопедичен кабинет ; 

   =1 бр. игротека - обзаведена с мека мебел, библиотека, телевизор, музикална 

уредба и др.;  с достатъчно пособия за пълноценен отдих на децата и обезпечаване на 

свободното им време/книги, пъзели, игри и др./; 

  =1 бр. занималня- с работни кътове по ДЕЖ, арт- и трудотерапия; 

  =1 бр. кухненско-трапезарен блок – с пълно кухненско обзавеждане,  маси  и 

столове, както и със съответното оборудване - електрическа готварска печка, 

микровълнова печка, хладилник, перална машина, тостер; разполага с необходимия 

инвентар - ел.уреди, посуда и др. 

- брой санитарни помещения: хигиенно-санитарен блок: умивалня с 2 бр. мивки,  

баня с 2 душ-кабини и 2 бр. тоалетни. 

Всяка година се извършват текущи ремонти за освежаване на МТБ/боядисване 

стени и тавани/, финансирани от бюджет и НПО. 

ДЦДУ разполага със собствен транспорт: пътнически микробус  - с 8 места за 

пътници, както и със самостоятелна част от парк от зелени и цветни площи и детски 

съоръжения за игра. 

7.1.1.2.За предоставянето на услугата Център за обществена подкрепа са 

подсигурени подходящи условия. Материалната база е съобразена с целите и 

дейностите, които се извършват в услугата. Местоположението на сградата позволява 

удобни комуникации в населеното място, с държавните институции, работещи с деца и 

семейства, улеснен е достъпът до услугите. Сградният фонд на ЦОП е собственост на 

Община Роман. Услугата  се предоставя на достъпно и комуникативно място, 

съобразено с потребностите на децата и семействата. Разположена е в центъра на град 

Роман, с отделен вход откъм северната част на  сградата на Общинска Администрация - 

Роман, достъпен  и за хора с увреждания. Помещенията, обзавеждането и оборудването 

се поддържат в добър вид и функционално състояние, осигурена е достъпна 

архитектурна среда за деца и лица с увреждания - рампа, подпомагаща придвижването, 
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разположена на подходящо място. За персонала е осигурен работен офис с 

необходимите работни места. За потребителите на услугата - зали за групова и 

индивидуална работа с деца и семейства. Обзавеждането е функционално, поддържа се 

необходимата хигиена. 

През 2022 година е направен основен ремонт на  услугата, като са подновени 

всички технически устройства, мебели, помощни пособия и материали,  подпомагащи 

работата с децата, с цел повишаване качеството на  услугата. 

 

7.1.1.3.Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 

/ ЦНСТДБУ 1/  се предоставя в структурата на юридическото лице КСУДС-Роман в 

комплекс с други социални услуги за деца и семейства, като всяка услуга е 

териториално самостоятелно обособена, което е предпоставка за успешното постигане 

на целите й. 

ЦНСТДБУ 1 се помещава в самостоятелна част на сграда за резидентна грижа за 

деца без увреждания и има  собствен отделен вход, Акт за публична общинска 

собственост. Разполага  с разрешителни за експлоатация от съответните контролни 

органи, както и с видео-наблюдение и пожаро-известителна инсталация. 

ЦНСТДБУ 1 се намира  в града, в регулация, има близък достъп до Център за 

спешна медицинска помощ-Роман, както и до всякакъв вид институции, обекти със 

социално-културно предназначение/ училища, читалище, Бюро по труда, лекарски 

кабинети и др./. Сградата се отоплява с локална модерна отоплителна инсталация  на 

дизелово гориво. 

Социалната услуга разполага със следните помещения: 

- брой спални помещения и брой легла в тях/, обзавеждане: 3 бр.: 1 бр.- с 4 легла 

и 2 бр. - с по 3 легла, обзавеждане: легла, гардероб, индивидуални шкафчета, 

индивидуални работни кътове за децата от съответното спално помещение /бюра и 

столове/ и др. 

 Имат обособено лично пространство и е създаден необходимия уют.  Създадени 

са условия за бърза евакуация при нужда.  

- брой помещения за социални контакти и за хранене: 1 бр. игротека - обзаведена 

с мека мебел, библиотека, телевизор, музикална уредба и др.;  с достатъчно пособия за 

пълноценен отдих на децата и обезпечаване на свободното им време/книги, пъзели, 

игри и др./. 1 бр. кухненско-трапезарен блок - с пълно кухненско обзавеждане, маси и 

столове, както и със съответното оборудване – електрическа готварска печка, 

микровълнова печка, хладилник, перална машина; разполага с необходимия инвентар - 

ел.уреди, посуда и др. 

- брой санитарни помещения: хигиенно-санитарен блок: умивалня с 6 бр. мивки, 

4 тоалетни клетки и баня с преградени 4 душ-помещения. 

Всяка година  се извършват текущи ремонти за освежаване на МТБ/ боядисване 

стени и тавани/, финансирани от бюджет и НПО. 

В рамките на КСУДС-Роман социалната услуга  разполага със собствен 

транспорт за превоз на пътници и товари: микробус „Опел Виваро” - с 8 места за 

пътници, както и със самостоятелна част от парк от зелени и цветни площи и детски 

съоръжения за игра. 

 

7.1.1.4. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 

/ЦНСТДБУ 2/  се предоставя в структурата на юридическото лице КСУДС-Роман в 

комплекс с други социални услуги за деца и семейства, като всяка услуга е 

териториално самостоятелно обособена, което е предпоставка за успешното постигане 

на целите й. 
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ЦНСТДБУ 2 се помещава в самостоятелна част на сграда за резидентна грижа за 

деца без увреждания и има  собствен отделен вход, Акт за публична общинска 

собственост. Разполага  с разрешителни за експлоатация от съответните контролни 

органи, както и с видео-наблюдение и пожаро-известителна инсталация. 

ЦНСТДБУ 2 се намира  в града, в регулация, има близък достъп до Център за 

спешна медицинска помощ-Роман, както и до всякакъв вид институции, обекти със 

социално-културно предназначение/ училища, читалище, Бюро по труда, лекарски 

кабинети и др./. Сградата се отоплява с локална модерна отоплителна инсталация  на 

дизелово гориво. 

Социалната услуга разполага със следните помещения: 

- брой спални помещения и брой легла в тях/, обзавеждане: 4 бр.- с по 3 

 легла, обзавеждане: легла, гардероб, индивидуални шкафчета, индивидуални  

работни кътове за децата от съответното спално помещение /бюра и столове/ и др. 

Имат обособено лично пространство и е създаден необходимия уют. Създадени 

са условия за бърза евакуация при нужда.  

- брой помещения за социални контакти и за хранене: 1 бр. игротека - обзаведе-

на с мека мебел, библиотека, телевизор, музикална уредба и др.;  с достатъчно пособия 

за пълноценен отдих на децата и обезпечаване на свободното им време /книги, пъзели, 

игри и др./. 1 бр. кухненско-трапезарен блок – с пълно кухненско обзавеждане, маси и 

столове, както и със съответното оборудване-електрическа готварска печка, 

микровълнова печка, хладилник, перална машина; разполага с необходимия инвентар - 

ел.уреди, посуда и др. 

- брой санитарни помещения: хигиенно-санитарен блок: умивалня с 2 бр. мивки, 

баня с 2 душ-кабини и 2 бр. тоалетни. 

В рамките на КСУДС-Роман социалната услуга  разполага със собствен 

транспорт за превоз на пътници и товари: микробус „Опел Виваро” - с 8 места за 

пътници, както и със самостоятелна част от парк от зелени и цветни площи и детски 

съоръжения за игра. 

               7.1.1.5 - Социалната услуга от резидентен тип - Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания 3 - /ЦНСТДМУ 3/ се предоставя в 

КСУДУ гр.Роман в комплекс с други две социални услуги за деца и младежи, като 

всяка услуга е териториално самостоятелно обособена, което е предпоставка за 

качество и ефективност на услугата.  

      Помещенията отговарят на Стандартите за качество на социалните услуги. 

Достъпът до всички ползвани от децата помещения е улеснен чрез монтиране на 

парапети и други помощни средства, там където е необходимо. Разпределението на 

пространството е съобразено с конкретните потребности на неговите потребители.   

Състои от три спални помещения - две с по три и едно с четири легла. Стаите са 

обзаведени с легла, гардероб, лични шкафове и друга мебел, подходяща за живота на 

децата и младежите. Потребителите имат обособено лично пространство и е създаден 

необходимия уют. Създадени са условия за бърза евакуация при нужда. Санитарно -

хигиенният блок се състои от две бани -съответно със съблекалня и по четири броя 

душове, както и от умивалня с четири броя мивки и тоалетни с достатъчно отделни 

клетки . 

    Има обособена дневна / игротека/ с мека мебел, библиотека, телевизор, 

велоергометър и др. Разполага с достатъчно пособия за пълноценен отдих на децата и 

младежите и обезпечаване на свободното им време / книги ,пъзели , игри и др. / 

      Кухненско -трапезарният блок е обзаведен с кухненска секция, маси и столове, 

съответно оборудвана с електрическа готварска печка, микровълнова печка, хладилник 

перална машина и тостер. Разполага с необходимия инвентар - ел.уреди, посуда и др. 
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     Изграден е „зелен“ кът за отдих. За доброто състояние на материалната база 

ежегодно се извършват текущи ремонти. 

                  7.1.1.6 Социалната услуга от резидентен тип - Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 - /ЦНСТДМУ 4/ се предоставя в 

КСУДУ гр.Роман в комплекс с други две социални услуги за деца и младежи, като 

всяка услуга е териториално самостоятелно обособена, което е предпоставка за 

качество и ефективност на услугата.  

     Помещенията отговарят на Стандартите за качество на социалните услуги. Достъпът 

до всички ползвани от децата помещения е улеснен чрез монтиране на парапети и 

други помощни средства, там където е необходимо. Разпределението на 

пространството е съобразено с конкретните потребности на неговите потребители.          

Състои от четири спални помещения - три с по три легла и едно помещение с едно 

легло. Стаите са обзаведени с легла, гардероб, лични шкафове и друга мебел, 

подходяща за живота на децата и младежите. Потребителите имат обособено лично 

пространство и е създаден необходимия уют. Създадени са условия за бърза евакуация 

при нужда. Санитарно -хигиенният блок се състои от две бани -съответно със 

съблекалня и по четири броя душове, както и от умивалня с четири броя мивки и 

тоалетни с достатъчно отделни клетки . 

    Има обособена дневна / игротека/ с мека мебел, библиотека, телевизор, 

велоергометър и др. Разполага с достатъчно пособия за пълноценен отдих на децата и 

младежите и обезпечаване на свободното им време / книги ,пъзели , игри и др. / 

      Кухненско -трапезарният блок е обзаведен с кухненска секция, маси и столове, 

съответно оборудвана с електрическа готварска печка, микровълнова печка, хладилник 

перална машина и тостер. Разполага с необходимия инвентар - ел.уреди, посуда и др. 

     Изграден е „зелен“ кът за отдих. За доброто състояние на материалната база 

ежегодно се извършват текущи ремонти. 

         7.1.1.7Социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания 5” – ЦНСТДУМУ 5 се предоставя в 

КСУДУ гр.Роман в комплекс с други две социални услуги за деца и младежи, като 

всяка услуга е териториално самостоятелно обособена, което е предпоставка за 

качество и ефективност на услугата.  

      Помещенията отговарят на Стандартите за качество на социалните услуги. 

Достъпът до всички ползвани от децата помещения е улеснен чрез монтиране на 

парапети и други помощни средства, там където е необходимо. Разпределението на 

пространството е съобразено с конкретните потребности на неговите потребители.   

       ЦНСТДМУ 5 се състои от четири спални помещения - две е по три и две с по две 

легла. Стаите са обзаведени с легла, гардероб, лични шкафове, и друга мебел, 

подходяща за живота на децата и младежите. Имат обособено лично пространство и е 

създаден необходимия уют. Създадени са условия за бърза евакуация при нужда. 

Санитарно -хигиенният блок се състои от бани и тоалетни с достатъчно индивидуални 

кабини за ползване. Има обособена дневна /игротека/ с мека мебел, библиотека, 

телевизор, велоергометър и др. 

      Разполага с достатъчно пособия за пълноценен отдих на децата и младежите и 

обезпечаване на свободното им време / книги ,пъзели , игри и др. / 

      Кухненско -трапезарният блок е обзаведен с кухненска секция, маси и столове, 

съответно оборудвана с електрическа готварска печка, хладилник, перална машина и 

тостер. Разполага с необходимия инвентар - ел.уреди, посуда и др. Създаден е 

необходимия уют. 

     Изграден е „зелен“ кът за отдих. За доброто състояние на материалната база 

ежегодно се извършват текущи ремонти. 
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7.1.1.8.Преходно жилище/ПЖ/ се предоставя в структурата на юридическото 

лице КСУДС-Роман в комплекс с други социални услуги за деца и семейства, като 

всяка услуга е териториално самостоятелно обособена, което е предпоставка за 

успешното постигане на целите й. 

Преходното жилище  се помещава в самостоятелна част на сграда за резидентна 

грижа за деца без увреждания и има  собствен отделен вход, Акт за публична общинска 

собственост. Разполага  с разрешителни за експлоатация от съответните контролни 

органи, както и с видео-наблюдение и пожаро-известителна инсталация. 

Преходното жилище се намира  в града, в регулация, има близък достъп до 

Център за спешна медицинска помощ-Роман, както и до всякакъв вид институции, 

обекти със социално-културно предназначение/ училища, читалище, Бюро по труда, 

лекарски кабинети и др./. Сградата се отоплява с локална модерна отоплителна 

инсталация  на дизелово гориво. 

Преходното жилище се състои  от четири спални с по две легла. Стаите са 

обзаведени с нови легла, с гардероб, бюра, столове и др. Имат обособено лично 

пространство и е създаден необходимият уют. Създадени са условия за бърза евакуация 

при нужда.  

Социалната услуга разполага със следните помещения: 

- брой спални помещения и брой легла в тях/, обзавеждане: 4 бр.- с по 2 легла, 

обзавеждане: легла, гардероб, индивидуални шкафчета, индивидуални  работни кътове 

за децата от съответното спално помещение /бюра и столове/ и др. 

 Имат обособено лично пространство и е създаден необходимия уют. Създадени 

са условия за бърза евакуация при нужда.  

- брой помещения за социални контакти и за хранене:  

= 1 бр. игротека с два обособени къта, от които единият има 4 бр. работни места 

с компютри, а другият е всекидневна, обзаведена с мека мебел, библиотека, телевизор, 

музикална уредба и др.;  с достатъчно пособия за пълноценен отдих на младежите и 

обезпечаване на свободното им време /книги, пъзели, игри и др./; 

= 1 бр. всекидневна; 

=1 бр. кухненско-трапезарен блок – с пълно кухненско обзавеждане, маси и 

столове, както и със съответното оборудване - електрическа готварска печка, 

микро-вълнова печка, хладилник, перална машина; разполага с необходимия инвентар-

ел.уреди, посуда и др. 

- брой санитарни помещения: хигиенно-санитарен блок: умивалня с 2 бр. мивки,  

баня с 2 душ-кабини и 2 бр. тоалетни. 

Всяка година  се извършват текущи ремонти за освежаване на 

МТБ/ боядисване стени и тавани/, финансирани от бюджет и НПО. 

В рамките на КСУДС-Роман социалната услуга  разполага със собствен 

транспорт за превоз на пътници и товари: микробус „Опел Виваро” - с 8 места за 

пътници, както и със самостоятелна част от парк от зелени и цветни площи и детски 

съоръжения за игра. 

 

7.1.1 Жилищни условия 

        Общината включва 13 населени места - гр. Роман - административен център и 

селата: с. Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Караш, с. Кунино, с. Курново, с. Марково 

равнище, с. Радовене, с. Синьо бърдо, с. Среден рът, с. Стояновци, с. Струпец и с. 

Хубавене.  

        В административно отношение в общината са обособени 4 кметства и 7 кметски 

наместничества. Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. година на 

Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, издадена на основание 
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чл.36, ал.2 на Закона за административно-териториалното устройство на Република 

България, населените места са категоризирани както следва: град Роман е 4-та 

категория; с. Каменно Поле и с. Кунино са 6-та категория; с. Долна Бешовица, Курново, 

Радовене, Синьо бърдо, Стояновци, Струпец и Хубавене - 7-ма категория; с. Караш, с. 

Марково равнище и с. Средни рът - 8-ма категория. Съгласно йерархичната система на 

Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 

г., град Роман е определен на 5-то ниво - много малки градове и села, центрове със 

значение за територията на съответните общини. По разположение спрямо общинския 

център, населените места се обособяват в две: - На север от гр. Роман - 4 села: Долна 

Бешовица, Каменно поле, Кунино и Радовене ; - На юг от гр. Роман - 8 села: Струпец, 

Стояновци, Синьо бърдо, Курново, Хубавене, Караш, Средни рът и Марково равнище. 

       Административният център - град Роман е разположен в центъра на територията на 

общината. Близо до него са ситуирани селата: Струпец, Радовене и Хубавене. Всички 

останали населени места са с периферно местоположение спрямо административния 

център, сравнително равномерно разпределени по границите на общинската територия. 

Отстоянието на населените места от град Роман е от 4,8 до 17,1 км. 

       По данни от преброяването на НСИ към 2011 г. в община Роман има 4509 жилищни 

сгради, от които 2069 или 46% необитавани. Най-много са жилищните сгради в град 

Роман – 1000 (22%). По данни на НСИ към 2021г. няма данни за жилищния фонд по 

общини – информацията е обобщена за цялата област. 

          Голяма част от жилищния сграден фонд на община Роман е построен до края на 

1949 г. – 1868 сгради или 41%. Значителен брой сгради са построени от 1950 до 1959 г. 

– общо 1102 или 24%. Около 15% от сградите са от периода 1960-1969 г. От 1970 и 

2000 г. в общината са построени 794 сгради или 18%. Новите сгради, въведени в 

експлоатация след 2000 г. са само 48 или 1% от жилищния фонд на общината. По 

официални статистически данни за периода 2011-2017 г. в община Роман няма 

въведени в експлоатация нови жилищни сгради. През 2018 г. са въведени в 

експлоатация 4 нови жилищни сгради – 2 в град Роман и 2 в селата. 

          Водоснабдяването и поддръжката на водоснабдителната мрежа и съоръженията 

към нея на територията на община Роман се осъществяват от „ВиК” ООД - Враца. По 

данни на дружеството общината е добре водоснабдена с достатъчно количество и добро 

качество на водата за питейно-битово водоснабдяване, която отговаря на всички 

показатели и няма отклонения. Състоянието на водоснабдителната система е 

задоволително. 

          Електроснабдяването в община Роман е част от цялостната енергийна система на 

Република България. Всички населени места са електрифицирани. Енергопреносната 

мрежа и съоръжения на територията на общината са в добро техническо състояние, с 

достатъчен резерв и като цяло задоволява нуждите на населението и на 

промишлеността. 

7.1.2 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 

Територията на община Роман се обслужва основно от автомобилен и железопътен 

транспорт. Чрез тях се осъществяват производствените връзки и гражданските 

пътувания между населените места. Функциониращите общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми осигуряват връзки на населението от общината до 

общинския център - град Роман, други общински центрове – градовете Мездра и 

Червен бряг, областния център - град Враца и до по-големите градове /София, Пловдив, 

Ловеч, Плевен и др./. Структурата на пътищата осигурява добри кореспонденции на 

отделните села с административния център град Роман.  

          Общата дължина на пътната мрежа в община Роман, включваща републиканските 

и общинските пътища е 108,763 км, като разпределението й е, както следва: а/ 
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републикански /третокласни/ пътища – 50,253 км – 46,20%; б/ общински 

/четвъртокласни/ пътища – 58,51 км – 53,80%.  Делът на републиканските пътища 

/ 46,20% от всички пътища в общината/ е над средния показател за страната – 42,10%. 

           Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява от 

четвъртокласни /общински/ пътища, които, вследствие най-вече на релефа на 

общината, са разположени лъчеобразно. Четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа - 

свързва общинския център Роман със с. Каменно поле, с. Кунино, с. Радовене, с. 

Стояновци, с. Хубавене, с. Струпец, с. Синьо бърдо, с. Курново, с. Караш и с. Средни 

рът и Марково равнище. 

           Транспортното обслужване на територията на общината се извършва по всички 

направления по транспортна схема от търговско дружество „Автотранспорт” ЕООД, гр. 

Роман със 100% общинско участие. Автобусните линии са междуселищни и свързват 

общинския център с населените места в общината, с изключение на с. Караш и с. 

Средни рът. Железопътната мрежа в общината е относително добре развита, като 

дължината й е общо 25,135 км. 

          В населените места, в които има ж.п гари, автобусните превози са съобразени с 

възможностите за осъществяване на връзки с ж.п. транспорта. Връзките с някои от 

крайните населени места в общината са ограничени. До повечето села има ежедневни 

превози два пъти дневно. Някои от превозите са сезонни, съобразени с потока ученици 

от тези села към общинския център. Има и работнически автобусни превози. 

7.2 Образование  
          В община Роман 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. 

Актуалната мрежа от образователни институции в община Роман  включва 1 детска 

градина, 4 училища, разпределени съгласно приложената таблица. 

 

№ Име на училището /ДГ Местоположение Вид 

 Училища   

1. НУ „ П.Р.Славейков ” гр. Роман начално 

2. ОУ „ Св.св.Кирил и Методий ” с. Камено поле основно 

(защитено) 

3. СУ „Васил Левски” гр. Роман средно 

4.  ПГКО с. Кунино у-ще по изкуствата- 8-12 кл. 

 Детски градини   

1. Детска градина „Зора“ гр. Роман Общинска с филиали в с. Камено 

поле и с. Радовене 

 

      Възможностите за получаване на средно образование в рамките на общината са 

ограничени. Липсата на училища с изучаване на чужди езици, технически и 

икономически специалности в община Роман води до преориентиране на учениците 

след седми и осми клас към други общини в и извън областта.  
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           Професионалното обучение не е съобразено със спецификата на местната 

икономика, като продължава да се търси по-тясно обвързване на профилираните 

паралелки с икономическите приоритети на общината и търсенето на пазара на труда. 

Запазването на обучение по традиционни за училищата професии, въпреки затихването 

или закриването на определени производства, създава трудностите с намирането на 

работа и разминаване между придобитата квалификация и възможността за трудова 

реализация. Това води до известен отлив от професионалното образование на част от 

младите хора и търсене на възможности за учене и реализация извън границите на 

общината.  

           На територията на общината функционират 4 училища, от които едно държавно - 

Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино и 3 общински училища - 

СУ „Васил Левски“, гр. Роман; НУ „П. Р. Славейков“, гр. Роман и ОУ „Св. Св.Кирил и 

Методий“, село Каменно поле. Защитено е училището в село Каменно поле, тъй като 

учениците нямат възможност да се обучават или ще трябва да изминават повече от 

допустимите километри, за да пътуват до най-близкото училище. Средищни са 

средното и началното училище в град Роман. 

Професионалната гимназия по каменообработване е държавно училище по 

изкуствата към Министерство на културата на Република България. То е едно от 23-те 

училища от уникалното семейство на училищата по изкуство и култура в България. За 

новата учебна 2020/2021 г. се приемат ученици за: Професия „Каменоделец“ – 

Специалност “Каменоделство“.  

Специалността е защитена от държавата с Постановление № 111 на МС от 

25.06.2018 г. /актуализиран списък с П-352-2018/. 

За учебната 2020/2021 г. Средно училище „Васил Левски“ гр. Роман реализира 

прием съгласно, Заповед № РД-06-194/26-03.2020 г. на началника на РУО-Враца, по 

следните специалности: 

1. Профилирана паралелка, профил „Природни науки“; 

2. Професионална паралелка, професия „Работник в заведенията за хранене и 

развлечения“ – I СПК. 

           Общата  подкрепяща среда в детските градини и училищата се предоставя от 

съответните учители. Организират се дейности и изяви, съобразно интересите и 

способностите на децата и учениците. На територията на община Роман няма разкрити 

Центрове за подкрепа на личностното развитие и извънучилищни  учреждения. Има 

функциониращ Център за обществен подкрепа, който се намира в сградата на общинска 

администрация. На територията на община Роман към момента всички деца и ученици 

са обхванати и записани в учебни институции. Община Роман, съвместно с Д‘СП, 

образователни институции и РУ, работи по Механизъм за обхват на деца и ученици.                 

През 2021г. в община Роман се осъществи въвеждане на задължителна предучилищна 

подготовка за 4-годишните деца. С Решение 271 от 27.04.2021 г. /Протокол 24  от 

заседание на Общински съвет Роман/ бе приета задължителна подготовка за 4-

годишните  в ДГ „Зора“ гр. Роман с обособени групи в с. Камено поле и с. Радовене. 

Обхванати са максимален брой 4-годишни деца на територията на общината. Във 

връзка с настъпилата епидемична обстановка през последните 2 години, някои 

родители не желаеха децата им да бъдат записани в детска градина. 

           Сферата на образованието в община Роман като цяло е обезпечена с 

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

отделните дисциплини. 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. 

https://www.navet.government.bg/bg/media/pms111_zasiteni_special_prof-290618.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/pms111_zasiteni_special_prof-290618.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/pms_352_zashtiteni_profesii.pdf
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          Извод: 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 
                   Системата на здравеопазването в община Роман включва: Доболнична 

помощ, Болнична помощ и Филиал за спешна медицинска помощ. Доболничната 

помощ се осъществява от общопрактикуващи лекари и специализирани медицински 

практики. По данни на РЗИ – Враца за територията на община Роман са регистрирани:  

- Болнични заведения – 1 – „СБПЛББ – Роман“;  

- Амбулатории за първична медицинска помощ /АИППМП/ - 4;  

- Амбулатории за първична дентална помощ /АИППДП/- 4;  

- „Център за спешна медицинска помощ - гр. Враца с филиал гр. Роман.  

По здравна карта в общината има разкрити:  

- 4 общи първични медицински практики с общопрактикуващи лекари; 

- 1 специализирана практика по физикална и рехабилитационна медицина; 

- 4 практики за стоматологична помощ.  

Болничната помощ се реализира от болница за консервативно (неоперативно) 

лечение на заболявания на бронхо-пулмоналната система - „Специализирана болница 

за продължително лечение на белодробни болести /СБПЛББ/ – Роман“. Болничното 

заведение разполага с 10 лекари, 12 медицински специалисти, общ брой на персонала - 

39 души и капацитет 145 легла. 

Лекарските практики са обособени в гр.Роман, с.Камено поле и с.Синьо бърдо. 

Здравното и медицинско обслужване на гражданите е затруднено, поради 

неравномерното разпределение на населението по общи практики и отдалечеността на 

населените места от общинския център. За осъществяването на нормалната доболнична 

помощ има допълнителна необходимост от общопрактикуващи лекари и медицински 

специалисти.       

На територията на община Роман няма практикуващи и регистрирани акушер-

гинеколози, поради тази причина няма данни за регистрирани бременни. Повечето 

жени посещават акушер-гинеколози в близките градове Мездра и Враца, където биват 

хоспитализирани.  Понякога от близките болници, в кабинета на  доктор Маргарита 

Гарева, акушер-гинеколог прави консултации. Профилактичните прегледи на 

възрастните хора са намалени поради пандемията от Ковид 19.     

      Над 95% от децата, включително всички деца, настанени в социалните услуги за 

резидентна грижа, са обхванати с имунизация и профилактични прегледи. Всички деца 

и лица, настанени в социални услуги за резидентна грижа, имат личен лекар и 

зъболекар, като им се оказва качествена стоматологична помощ в стоматологични 

клиники в гр.София – проекти на техни спонсори. За потребителите на социални услуги 

за резидентна грижа специализираната лекарска помощ от конкретни специалисти се 

осигурява по направления, издадени от личните лекари, в градове с болнични заведения 

и съответните специалисти – Мездра, Враца, Плевен, София и др.  

Четирите общи първични медицински практики с общопрактикуващи лекари 

имат следните характеристики, изнесени в таблицата, дадена по-долу: 

(Информацията в таблицата е по данни от Личните лекари към декември 2021г.) 
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Данни: 

 

 
Д-р Лъчезар 

Христов 

 
Д-р Даринка 

Лазарова 

 
Д-р 

Маргарита 
Гарева 

 
Д-р Маргарита Василева 

Регистрирани бременни Няма данни Няма данни 9 1  

Хоспитализирани 
бременни 

Няма Няма Няма  не 

Прегледи с мобилни 
кабинети 

не не не не 

Регистрирани 
новородени и деца при 

личен лекар 

2021 г. – 5 броя 2021 г. – 9 броя 2021г. – 5 
броя 

2020 г. – 14 
броя 

2019 г. – 13 
броя 

не 

Профилактични прегледи Възрастни – 70 
броя 

Деца – 180 
броя, от които 
30 деца в СУ за 

резидентна 
грижа за деца 

без 
увреждания 

437 – от които 
30 деца и 

пълнолетни 
лица с 

увреждания в 
СУ за 

резидентна 
грижа 

 

Бременните 
от практиката 

се 
наблюдават 
от акушер- 
гинеколог 

да 

Честота на определени 
заболявания 

сърдечно-
съдовите  

захарен диабет 
 и бъбречните 
заболявания. 

Чести ОВИ - Повишение на заболявания от 
АХ, ЗД ХОББ, Онкологични 

заболявания  

Обхват на имунизациите 
по Националния 

имунизационен календар 

пълен 90% По график Според имунизационния 
календар 

Проведени здравни 
беседи 

ежедневно няма ежедневно да 

Мерки на превенция от 
Ковид 19 

Дезинфекция, 
имунизация 

Дезинфекция, 
предпазни 

маски 

Дезинфекция, 
предпазни 

маски, 
чакащи на 

разстояние. 

Обяснителни лекции за 
заболяването 

Детска смъртност Няма  Няма  не не 

Продължителност на 
живота 

Няма данни 70 години Брой 
пенсионери 

260 

80 години 

Мерки за деца до  
 6 годишна възраст 

Профилактика 
и имунизации 

Профилактика 
и имунизации 

Наблюдение  
2 годишно 

Профилактика и имунизации 

Мерки свързани с 
ранното детско развитие 

Консултация, 
изследвания и 

имунизация  

профилактика Наблюдение 
4 пъти 

годишно – за 
2 годишните 

деца,  

Здравни профилактики 

Здравно неосигурени Около 600 325 -  250 

Равнопоставеност в 
достъпа до медицински 

услуги 

да да да Да за всички етноси 
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           В детската градина и училищата в Роман функционират здравни кабинети, чиято 

дейност се осъществява от медицински специалисти – медицински сестри и включва 

профилактика и промоция на здравето, както и обслужване на спешните състояния до 

пристигане екип на центъра за спешна медицинска помощ. Училищното 

здравеопазване се осигурява от осем медицински лица, работещи в здравните кабинети 

в КСУДС, КСУДЛУ, училищата и детските градини от общината.  

В социалните заведения в гр.Роман, извън тези специалисти, е осигурена и 

специализирана помощ от психиатър. В Дневния център за деца с увреждания към 

КСУДС-Роман децата ползват специализираната помощ на физиотерапевт и 

рехабилитатор.  

Макар че работят в синхрон, желателно е да се засили сътрудничеството между 

личните лекари и медицинските специалисти от училищата и детските градини в 

посока поставяне акцент върху превенцията - разяснителните кампании, детските 

имунизации, образователните дейности. 

  Извод: Анализът на инфраструктурата, осигуреността и достъпността до здравни 

услуги установява неравномерност в разпределението на материалната база и 

диспропорции в осигуреността с лекари и медицински персонал. Значителен потенциал 

за подобряване на ефективността се крие в засилването на ролята на първичната помощ 

за сметка на болничното лечение, както и в ускоряване на процесите на навлизане на 

електронното управление в системата на здравеопазването -  осигуряване на равен и 

ефективен достъп до качествено здравеопазване чрез осигуряване на равни 

възможности за достъп до здравните услуги на хората, включително и на живеещите в 

малки населени места, отдалечени от  

градския център. 

 

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 
Управлението на човешките ресурси в социалните услуги се извършва от 

Община Роман, с изключение на КСУДС и КСУДЛУ, чийто работодател е съответният 

директор. 

         Дейностите по управление на човешките ресурси са насочени към привличане и 

задържане на необходимите хора с цел качествено предоставяне на социални услуги. 

         Основна роля в управлението на човешките ресурси имат директорите  на 

социалните услуги, които пряко отговарят за ефективната работа на своите служители. 

Те също намират и привличат членове на екипите, които имат необходимите качества, 

разпределят правилно работата, наблюдават и оценяват изпълняваните задачи 

непрекъснато, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, предоставят 

възможности за усъвършенстване на компетентностите на служителите с оглед 

ефективното изпълнение на настоящи и бъдещи задачи. 

         За всички служители е осигурена възможност за участие в различни обучения и 

повишаване на тяхната квалификация, което е основно задължение, заложено в 

длъжностните им характеристики. В бюджетите на социалните услуги са предвидени 
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необходимият брой средства за участие на служителите в обучения и супервизии, като 

този процес се реализира трайно, регулярно и според потребностите на съответните 

служители. 

            През 2021г. екипът на ЦОП Роман е преминал едногодишен курс на обучение по 

„ Приемна грижа и осиновяване“. През 2021 и 2022г екипът е преминал през различни 

видове обучения: „Обучение за прилагане на Системата за проследяване на случай на 

дете в риск за повишаване ефективността на услугите и на социалната работа, към 

гарантиране правата на децата”; „Подкрепа на родители в раздяла или развод”; 

обучение на тема „Работа с деца жертви и/или свидетели на домашно насилие"; 

„Превенция трафика на деца-жертви на сексуално насилие”; „Инструмент за 

индивидуализирано оценяване на родителски капацитет”; обучение „Техники за 

комуникация на оценката с клиент, насочен за повишаване на родителски капацитет”; 

„Качество в социалната работа”; „Практическо прилагане на стандартите за качество в 

управлението на социалните услуги”;  „Работа по индивидуален случай на деца”; 

„Техники за възпитаване на социално-емоционални умения и ценности при деца”; 

„Ремелка - методика за обучение по математика и социални умения на деца с 

обучителни затруднения”, едногодишен курс по „ Предоставяне Приемна грижа”; 

„Курс за подготовка на обучители на кандидат-осиновители”; специалистите и 

управителят са преминали през обучение „Практическо прилагане на стандартите за 

качество в управлението на социалните услуги”, след което услугата е синхронизира 

работата си в съответствие с новата НАРЕДБА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ, приета с ПМС № 135 от 22.06.2022 г. Специалистите са участвали в 

ежемесечни вътрешни  супервизии , външни - групови и индивидуални по Проект 

№BG05M9O001-3.006- 0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на 

закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от 

Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския 

социален фонд. 

Екипът на КСУДС-Роман е един от учредителите и член и към настоящия 

момент на СПСПД „ФИЦЕ-България“ и това допълнително увеличава възможностите 

за участие в квалификационни форми, работни срещи, обмяна на добри практики, 

обучения и супервизиране.  

Екипите на двата комплекса КСУДС и КСУДЛУ разполагат с обучен персонал с 

развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Като силни страни, постижения, резултати за тези екипи могат да бъдат 

откроени: 

 1.Ежегодни участия на представители от социалните услуги, предоставяни в 

комплексите, в различни форми на различни нива: 

1.1.Обучения от външни лицензирани фирми или НПО.  

1.2.Регулярни вътрешни обучения. 

1.3.Супервизия - групови и индивидуални - по договор, сключен със СПСПД 

„ФИЦЕ-България“/за КСУДС/ и за двата комплекса - през 2022г. Проект 

№BG05M9O001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на 

закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от 

Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския 

социален фонд. 

 2.Овладяване и прилагане на новата нормативна уредба в областта на грижата и 

качеството на социалните услуги за деца, както и утвърждаване в практиката 

принципите на добро отношение и права на потребителите в социалните услуги. 

 3.Актуализиране знанията и уменията и прилагане в работата на европейските 

практики на: живот в малка група, менторство, екипна и групова среща, трансфер на 

информация, план за действие и за грижа/ подкрепа, техники за развиване на 
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емоционално-социални умения и ценности у деца, работа с поведението на детето-

поставяне на граници и научаване на правила, адекватно професионално поведение в 

конкретни случаи и др. 

 4.Методическо ръководство и подкрепа от страна на директорите за работа по 

Методиката за предоставяне на съответните социални услуги.  

5.Външно обучение и супервизия на ръководния екип в КСУДС и КСУДЛУ за 

управление  на социалните услуги за резидентна грижа  и ДЦДУ, както и за изготвяне 

програми за развитие на качеството на съответните СУ. 

 6.Актуализиране  и усъвършенстване уменията за: работа съгласно норматив-

ната уредба и Методиката за предоставяне на съответните социални услуги. 

Социалните асистенти към социална услуга „Асистентска подкрепа“ преминават 

през начален и периодичен инструктаж и са запознати с всички необходими процедури 

и правилници по предоставяне на услугата. 

Във всички социални услуги са назначени необходимите специалисти, които да 

подпомагат и предоставят качествено и ефективно дадената услуга. Към момента няма 

недостиг на персонал и специалисти към социалните услуги на територията на община 

Роман. 

             Персоналът към социалните услуги е разпределен, както следва : 

1.Към социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са назначени 10 броя социални 

асистенти, обслужващи 29 потребители в определени населени места от общината, 

които предоставят услугата по необходимите правила и норми. 

2.Екипът на Център за обществена подкрепа се състои от 1 управител, 1 социален 

работник, 1 педагог и 1 психолог – специалистите обслужват потребители с 

капацитет 20, като има случаи, в които работят над определеният капацитет. 

Персоналът на социалната услуга е достатъчен да отговори на нуждите на своите 

потребители и да предоставя услугата качествено и ефективно. 

3.В Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, който  е юридическо 

лице по чл.29, ал.3, т.2 от ЗСУ с орган на управление Директор, отговарящ за 

предоставянето на следните услуги: Дневен център за деца и младежи с увреждания, 

Преходно жилище, ЦНСТДБУ – 1 и ЦНСТДБУ – 2/,  в рамките на общото щатно 

разписание са разписани общи длъжности за комплекса и длъжности на персонал, 

зает в конкретните социални услуги, разписан в съответните отделни щатни 

разписания. Разпределението на персонала /съгласно Таблицата в Приложение №4/ е, 

както следва:  

3.1.Общи длъжности: 1.1.Директор е обща длъжност за управление на 

социалните услуги за резидентна грижа за деца без  увреждания/ЦНСТДБУ 1, 

ЦНСТДБУ 2 и Преходно жилище/ и на ДЦДУ; 

1.2. В група "Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне 

на услуги", графа "Други" - 1 бр. главен счетоводител - обща длъжност за 

социалните услуги за резидентна грижа за деца без  увреждания/ЦНСТДБУ 1, 

ЦНСТДБУ 2 и Преходно жилище/ и за ДЦДУ ; 

1.3. В група " Служители, пряко ангажирани с обслужването на 

потребителите", графа "Други" - 1 бр. касиер-обща длъжност за социалните 

услуги за резидентна грижа за деца без  увреждания/ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2 

и Преходно жилище/ и за ДЦДУ. ;  

1.4. В група " Служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга 

или ИЗС услуга", графа "Домакин" - 2 бр. - общи длъжности за социалните 

услуги за резидентна грижа за деца без  увреждания/ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2 

и Преходно жилище/ и за ДЦДУ. ; 

 1.5.В група "Препоръчителни специалисти в зависимост от вида на 

социалната услуга или ИЗС услуга", графа "Психолог" - 1 бр. - длъжността е 
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обща за социалните услуги за резидентна грижа за деца без  

увреждания/ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2 и Преходно жилище/. 

1.6. В група „Служители подпомагащи функционирането на социалната или 

ИЗС услуга“ – 2 бр. готвачи, 1 бр. шофьор,  1 бр. огняр и 1 бр. работник 

поддръжка. 

3.2.Длъжности на персонала, зает в  социалните услуги за резидентна грижа за 

деца без увреждания/ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2/: В група „Основни специалисти 

осъществяващи дейности по предоставяне социални услуги“- 7 бр. специалисти 

социални дейност/3 бр.- в ЦНСТДБУ1 и 4бр.-в ЦНСТДБУ2/ и  3 бр. социални 

работници/1 бр.-в ЦНСТДБУ 1 и 2 бр.-в ЦНСТДБУ2/. В група „Служители 

подпомагащи функционирането на социалната или ИЗС услуга“ –  2 бр. 

хигиенисти/ по 1 бр. в услуга/. 

3.3. Длъжности на персонала, зает в  социалната услуга за резидентна грижа 

за деца без увреждания/Преходно жилище/: В група „Основни специалисти 

осъществяващи дейности по предоставяне социални услуги“- 3 бр. специалисти 

социални дейности  и 1 бр. социален работник. В група „Служители 

подпомагащи функционирането на социалната или ИЗС услуга“ – 1 бр. 

хигиенист. 

3.4.Длъжности на персонала, зает в  социалната услуга ДЦДУ: В група 

„Основни специалисти осъществяващи дейности по предоставяне социални 

услуги“- 1 бр. социален работник, 2 бр. социален педагог, 0,5 бр. рехабилитатор 

и 0,5 бр. медицинска сестра В група „Служите подпомагащи функционирането 

на социалната или ИЗС услуга“ – 1 бр. хигиенист. 

4.Персоналът в Комплекс за социални услуги за деца с увреждания /КСУДЛУ   

гр.Роман/ - ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5 се състои от директор, 

социален работник, трудотерапевти, педагози, детегледачи, болногледачи, готвачи, 

домакин,  поддръжка сгради и шофьор, и други. 

В КСУДЛУ гр.Роман:  

1.1.Директор е обща длъжност за управление на социалните услуги за резидентна 

грижа за деца с увреждания /ЦНСТДМУ3, ЦНСТДМУ4 и ЦНСТДМУ5/;   

1.2. В група "Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на 

услуги", графа "Други" - 1 бр. главен счетоводител, 1 бр. Касиер и "Домакин" - 1 бр - 

общи длъжности за социалните услуги за резидентна грижа за деца с увреждания 

/ЦНСТДМУ3, ЦНСТДМУ4 и ЦНСТДМУ5/; 

1.3. В група " Служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга или 

ИЗС услуга", графа "Готвачи" - 2 бр. и Общ работник поддръжка сгради и шофьор - 

общи длъжности за социалните услуги за резидентна грижа за деца с увреждания 

/ЦНСТДМУ3, ЦНСТДМУ4 и ЦНСТДМУ5/; 

 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
                 Трайните тенденции на демографски неравновесия между раждаемост и 

смъртност се допълват от засилени 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 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. 

               Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в 

общината освен демографската криза са слабата инвестиционна активност, липсата на 

работни места и най-вече несъответствието между професионалната квалификация на 

свободната работна сила и пазара на труда. Наблюдава се дефицит на квалифицирана 
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работна ръка и на регионално ниво (в райони намиращи се далеч от индустриални и 

административни центрове, планински райони) и на подотраслово ниво (за някои 

професионални тенденции и професии). Застаряването 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.  

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

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

Равнището на заетост обаче остава далеч както от националното, така и от средното 

ниво в ЕС. Неблагоприятните демографски тенденции и някои структурни проблеми 

остават основни пречки пред нормалното функциониране на пазара на труда. 

Населението продължава да намалява и застарява. Делът на дълготрайно безработните 

остава сравнително висок – 33%. 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. 

               На територията на община Роман към 12.01.2023г. има 2 регистрирани като 

търсещи работа лица, които са с висше образование по специалностите: 

- Висше - магистър (Социална педагогика) 

- Висше - магистър (Психология на управлението) 

Регистрирани лица в ДБТ, които са работили  в сферата на социалните услуги: 

- Личен асистент -  66 лица; 

- Трудотерапевт  - 2 лица; 

- Детегледач – 1 лице; 

- Санитар – 21 лица; 

- Домашен санитар –  2 лица; 

По данни от ДБТ-град Мездра - филиал Роман към 2022г. 

- Общият брой безработни лица за община Роман към момента е 399, като 

процента на безработица за предходните години е както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3  Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги: 
                На база предоставената информация за наличието на специалисти, работещи в 

социалната сфера, може да се отчете че във всички социални услуги е назначен 

необходимият персонал, който да предоставя услугите качествено и ефективно. Всички 

специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност 

образование. 

Община Роман % 

безработица 

2018 година 21,97 

2019 година 21,67 

2020 година 21,11 

2021 година 17,4 
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                 Важна роля за качеството на една социална услуга, независимо от целевата 

група – деца, възрастни хора, деца/възрастни с увреждания, е екипът от специалисти, 

работещ с потребителите. Необходимо е специалистите периодично да преминават 

различни специализирани обучения, да участват в провеждането на курсове за 

повишаване на квалификацията, както и непрекъснато да се развиват личните им 

качества и компетенции. Не на последно място, от съществено значение е и 

провеждането на регулярни супервизии. През последните няколко години Община 

Роман, в качеството си на доставчик на социални услуги, ангажиран с предоставянето 

на услуги, заедно с ръководителите на услугите, работят активно за повишаване 

компетенциите на персонала. Провеждат се регулярни супервизии, което дава 

възможност за подкрепа и консултиране на специалистите. В по-голямата част от 

социалните услуги не се наблюдава текучество на персонала, което е предпоставка за 

последователност и стабилност при работата. Налице е съответствие между капацитета 

на услугата и щатните бройки, съгласно изискванията на стандартите и критериите за 

численост на персонала по Наредбата за качество на социалните услуги.                         

Броят, ролите и отговорностите на персонала в социалната сфера, съответства на целта 

на модела за осигуряване на безопасна и терапевтична среда за живот на децата и 

младежите, настанени и ползващи социалните услуги в община Роман. Съгласно 

действащата методика за предоставяне на услугите, социалните услуги разполагат с 

необходимия специализиран, административен и помощен персонал за осигуряване на 

качествена грижа.  

9.Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
             Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите 

на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Променящата се социално-

икономическа среда в Република България влияе върху стандарта на живот и 

социалния статус на различни групи население. Структурните промени в 

икономиката и безработицата са предпоставка за социална изолация и затруднена 

адаптация на определени рискови групи от населението. Основна цел на Общината 

е да осигури по-добри и достойни условия на живот и възможности за социално 

включване на групите в социален риск, като мобилизира всички ресурси – човешки 

и материални. 

            Социалната политика на Община Роман е насочена към развиването на модерна, 

ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, 

отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато 

подобряват своето качество. 

- Ниски доходи на преобладаващата част от ползвателите на социални услуги - 

потребителите все още не възприемат ролята на социалните услуги като 

дейности, насочени към социално включване и стимулиране за водене на 

независим начин на живот. Предоставянето на различни социални помощи се 

оценява по-високо, защото тези средства директно влизат в личния или семеен 

бюджет. Наред с това, потребителите не са мотивирани да заплащат такси за 

ползването на социални услуги (ако това се осъществи в даден момент). Това 

разбиране, че социалните услуги трябва да се финансират изцяло от публични 

средства, от една страна, може да се обясни с ниския стандарт на живот на 

отделните целеви групи, а от друга страна, то е резултат и от наследени нагласи 

и манталитет, формирани в условията на силно централизирана социална 

политика. 

            Община Роман е социално ангажирана институция, отговорна към проблемите и 

затрудненията на лица, деца и семейства, жители на общината. Това е показателно от 

изключително широкия спектър на предоставяните социални услуги в общността. На 
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територията на общината се предоставят услуги в общността, насочени към подкрепа 

на:  

- Деца и младежи в риск; деца и техните родители в риск от общността, приемни 

семейства –  Център за обществена подкрепа; 

- Деца с  увреждания до 18г. -  Дневен център за деца с увреждания; 

- Възрастни хора и самотно живеещи – Асистентска подкрепа / Домашен 

социален патронаж/ Клубове на пенсионера (в подкрепа на възрастното 

население)/. 

В същото време, в община Роман функционират шест утвърдени социални 

услуги за резидентна грижа за деца и младежи, съответно без и с увреждания, както 

следва: 

- Деца и младежи без увреждания на възраст от 3 до 15г. – ЦНСТДБУ1, 

ЦНСТДБУ 2; 

- Деца и младежи без увреждания на възраст от 15 до 18г.  - Преходно жилище ; 

- Деца и младежи с увреждания от 3 до 18/25г. – ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и 

ЦНСТДМУ 5. 

     Тези услуги за резидентна грижа са с териториален обхват на областно ниво за 

 удовлетворяване потребности на лица от цялата страна, винаги със запълнен капацитет 

и настаняването в тях става по реда и при условията на Закона за закрила на децата и по 

реда и при условията на ЗХУ - за лицата с увреждания. 

            Материалната база на предоставяните социални услуги отговаря на 

нормативните изисквания и потребностите на целевите групи. Периодично се 

извършват подобрения и текущи ремонти. Услугите са обезпечени от квалифициран и 

обучен персонал, който регулярно и трайно получава супервизия и повишава 

професионалната си квалификация с оглед изпълнение на стандартите за качество на 

социалните услуги. В по-голямата част от услугите не се наблюдава текучество на 

персонала, което е предпоставка за устойчивост в работата с потребителите. 

            Развитието и предоставянето на социални услуги на територията на община 

Роман, покриват в значителна степен потребностите на общността.  

            Социалните услуги са концентрирани на територията на гр. Роман и обхващат 

предимно ползватели от общината, а настанените в социалните услуги за резидентна 

грижа деца без увреждания и деца и лица с увреждания са от други общини – близки и 

далечни, което обуславя необходимостта да приемат потребители.  

 КСУДЛУ има готовност, в отделна сграда да премести една от социалните 

услуги и да я обособи като резидентна грижа за деца/младежи с увреждания до 18/25 

години, увеличавайки капацитета й с две места, тъй като към момента на изготвяне на 

анализа в трите ЦНСТДМУ са отглеждани 15 деца и 15 лица с увреждания. В същото 

време, с оглед промяна възрастта на потребителите в посока пълнолетие, в основната 

сграда е необходимо да се запазят 18 места, като две от ЦНСТДМУ трябва да се 

трансформират в една социална услуга с 18 места - резидентна грижа за пълнолетни 

лица с интелектуални затруднения, какъвто е и профилът на настоящата целева група 

потребители в тези услуги.  

            Няма разкрити социални услуги и специализирани институции на територията 

на селата. Живеещите в голяма част селата са обхванати от Домашен социален 

патронаж и Асистентска подкрепа, като обхващат повече от 100 потребители в 

населените места извън градския център. 

              Община Роман има добре развита мрежа от социални услуги в общността, 

създаващи условия за:  

- непрекъсната подкрепа на деца и младежи в риск от общността;  

- подкрепа и консултиране на родители на деца с рисково поведение; 
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 - превенция на рисково поведение;  

- целодневно или почасово ползване на социални услуги;  

- 24 часово обгрижване и подкрепа на деца и младежи с/без увреждания, лишени от 

родителска грижа;  

- интегриране на деца в риск в масови детски и учебни заведения;  

- израстване и развитие на деца в риск в семейна среда или в среда близка до 

семейната;  

- превенция на изоставянето; - повишаване родителския капацитет и грижата за децата;  

- подкрепа, консултиране и обучаване на родители 

                С оглед изложените данни и анализи за всички функциониращи 

социални услуги, не е установена потребност от разкриване на нови социални 

услуги на територията на община Роман, но е необходимо да се промени вида на 

две социални услуги – ЦНСТДМУ с капацитет 20 места в  една социална услуга 
резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения с капацитет 18 

места, а другите две места да увеличат капацитета на третото ЦНСТДМУ, което към 

момента е с 10 места, но е необходимо да се трансформира в 1 социална услуга 

резидентна грижа за деца /младежи с трайни увреждания до 18/25 години с  капацитет 

12 места.  

Промените ще се извършат в общия капацитет на КСУДЛУ – 30 места. 

 

10. Изводи 
 На база получените данни от приложение 5, може да се направят следните 

 изводи и препоръки: 

1.В Община Роман е изградена действаща - според съответните стандарти за 

качество към конкретните услуги - система от социални услуги за различни целеви 

групи потребители, която има следните характеристики:   

- наличност на различни видове социални услуги; 

- достъпност на социалните услуги; 

- индивидуализиране на подкрепата; 

- всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата; 

- превенция на институционализацията и прекратяване на институционалната 

грижа; 

- зачитане на правата на лицата, ползващи социални услуги и гарантиране на 

активното им участие при вземането на решение; 

- гъвкавост при управлението на социалните услуги; 

- участие на всички заинтересовани страни и използване на наличните ресурси; 

- подкрепа на различни целеви групи, с цел обхващане на по-голяма част от 

населението както в града, така и в отдалечените населени места. 

   2.  Всички социални услуги в община Роман, утвърдени в социалната сфера, са 

достъпни, качествено и ефективно предоставяни, с добра инфраструктура и 

квалифициран персонал. Предвид направения анализ към момента няма необходимост 

за увеличаване или намаляване капацитета на услугите.  

   3. Броят на потребителите, ползващи социалните услуги ЦОП, Дневна грижа за 

деца с увреждания и асистентската подкрепа, е достатъчен, предвид намаляване на 

населението и икономическото развитие на общината. Преобладаващо капацитетът им 

е запълнен целогодишно, като този факт показва значителен интерес към услугите и 

определя тяхната необходимост. Не се идентифицира необходимост от надграждане 

или разкриване на нови услуги.  



 

 
36 

   4. Социалните услуги за резидентна грижа за деца без увреждания и деца и лица с 

увреждания, са социални услуги със значимост на национално ниво, с постоянно 

запълнен капацитет и утвърдена добра практика на комплексно управление, съответно 

в КСУДС и КСУДЛУ, което осигурява ефективно ползване на управленски, кадрови и 

друг потенциал. Всичките им характеристики/материална база, квалификация на 

персонала, работа по конкретен случай и др./ се привеждат своевременно в 

съответствие със стандартите и критериите за качество на съответните услуги. За 

повечето от потребителите те осигуряват единствения възможен дом и с оглед 

осигуряване сигурност и ефективност в работата по конкретните случаи на 

потребителите е необходимо те да продължат да съществуват и да се развиват като 

социални услуги за резидентна грижа за съответните целеви групи потребители, 

настанени в тях. 

   5. При декомпозирането / по Приложение 6 към Анализа/ на настоящите 

социални услуги в социални услуги по ЗСУ е видно следното: 

   5.1. ЦОП-Роман се декомпозира в  20% информиране и консултиране 

/специализирано/- 4 места, в 30% застъпничество и посредничество – 6 места, в 25% 

терапия и рехабилитация – 5 места, в 30% обучение за придобиване на умения – 6 

места. Тези услуги ще се предоставят в комплекс от социални услуги /КСУ №1/.  

   5.2. В КСУДС-Роман:  

   5.2.1. ДЦДМУ се декомпозира в 100% дневна грижа за деца с трайни увреждания 

– 20 места, в 15% информиране и консултиране /специализирано/- 3 места, в 10% 

застъпничество и посредничество – 2 места, в 35% терапия и рехабилитация – 7 места, 

в 20% обучение за придобиване на умения – 4 места.  

   Тъй като потребители на услугата са само деца до 18 години, не са пред-видени 

20% подкрепа за придобиване на трудови умения. 

   Декомпозираните социални услуги ще се предоставят като комплекс от социални 

услуги/КСУ №2/. 

   5.2.2.При декомпозирането на трите социални услуги за резидентна грижа 

/ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2 и Преходно жилище/, освен че всяка една от тях се 

декомпозира в 100% резидентна грижа за деца/младежи за деца без увреждания до 

18/20 години, общото процентно съдържание на другите услуги е, както следва: 

информиране и консултиране /специализирано/- 5 места, застъпничество и 

посредничество – 3 места, обучение за придобиване на умения – 4 места, които ще се 

предоставят, както следва:  

  - 100-те% резидентна грижа - в три самостоятелни такива услуги, съответно с 

места 8, 10 и 12 броя; 

  - другите услуги / информиране и консултиране /специализирано/- 5 места, 

застъпничество и посредничество – 3 места, обучение за придобиване на умения – 4 

места/ –  в КСУ №1, с промяна на местоположението. 

   5.3. В КСУДЛУ-Роман е необходимо да се извършат следните промени: 

   5.3.1. По отношение социалната услуга Резидентна грижа за деца /младежи с 

трайни увреждания до 18/25 години: 

- закриване две социални услуги Резидентна грижа за деца /младежи с трайни 

увреждания до 18/25 години/ЦНСТДМУ3 и ЦНСТДМУ 4/  с  общ капацитет 20 места – 

поради промяна във възрастта  на потребителите и необходимост от промяна вида на  

социалната услуга, в която те да бъдат настанени – резидентна грижа за пълнолетни 

лица с интелектуални затруднения с капацитет 18 места; 

   - ЦНСТДМУ 5 се декомпозира в 100% резидентна грижа за деца/младежи с 

трайни увреждания – 12 места, в 5% информиране и консултиране /специализирано/- 1 

място, в 5% застъпничество и посредничество – 1 място, в 5% терапия и рехабилитация 
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– 1 място, в 10% обучение за придобиване на умения – 1 място. Тези услуги ще се 

предоставят в комплекс от социални услуги/КСУ №3/; 

- промяна в местоположението на една услуга Резидентна грижа за деца /младежи с 

трайни увреждания до 18/25 години/ЦНСТДМУ/  с  капацитет 10 места и съответно 

увеличаване капацитета й от 10 на 12 места – поради необходимост от осигуряване 

места за наличните потребители в тази възраст.  

5.3.2.По отношение социалната услуга Резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения/РГПЛИЗ/: 

- откриване на една социална услуга Резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения/РГПЛИЗ/ – 18 места – поради промяна във възрастта на 

потребителите; 

   - ЦНСТДМУ 3 и ЦНСТДМУ 4 се декомпозират в 100% резидентна грижа за 

пълнолетни лица с интелектуални затруднения – 18 места,  информиране и 

консултиране /специализирано/- 2 места,  застъпничество и посредничество – 1 място, в  

терапия и рехабилитация – 1 място,  обучение за придобиване на умения – 4 места. Тези 

услуги ще се предоставят в комплекс от социални услуги/КСУ №4/; 

    - в Приложение 5 към Анализа е изведена  и потребност от  социална услуга 

Подкрепа за придобиване на трудови умения с максимален брой потребители по 

критериите – 11 места, като общината  предприема действия за разкриването й  в КСУ 

№4, тъй като услугата ще осигури възможност на лицата с трайни увреждания за 

придобиване на умения за участия в трудови дейности. 

   6. По изведените потребности на Община Роман за места на потребители в 

други видове социални услуги/съгласно Приложение 5 от Анализа/ Общината не 

предприема действия за разкриване на съответните услуги, а предоставя 

възможност съответните бройки места  да бъдат прехвърлени в социална услуга 

на областно ниво към други общини/съгласувано с Областна администрация-

Враца/. 

   Във връзка с всичко изложено до тук и предвид целите на настоящия анализ, 

може да бъде направено заключението, че социалните услуги на територията на 

община Роман са достъпни за жителите на територията, постигат ефективност и 

качество. Текущото състояние на предоставяните социални услуги на територията на 

община Роман по вид и качество задоволява нуждите на идентифицираните рискови 

групи. 

       В тази връзка основните препоръки за продължаване на предоставянето на 

съществуващите услуги в община Роман са : 

1. Съответствие на социалните услуги с международните документи, относно 

човешките права 

2. Обществена солидарност и толерантност към всички социални групи 

3. Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорства 

4. Равен достъп до услуги за всички, живеещи на територията на общината 

5. Приоритетно развитие на услугите в общността 

6. Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства 

7. Развитие и модернизация на социалните услуги 

8. Търсене на форми за сътрудничество между местната власт, неправителствения 

сектор и бизнеса 

9. По-добра оценка и контрол на качеството на услугите 

10. Споделяне на добри практики между ръководителите на социалните услуги 
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11. Приложения  
Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 


