
ОТЧЕТ 

 

ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ  ПЕРИОДА 

01.01. 2018 –31.12.2018 г. 
 

 

Отдел ОЗСПС 
 

І. РАБОТА С ГРАЖДАНИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Една от дейностите в областта на социалната политика е работата с лица в 

неравностойно социално положение. Ежедневно се осъществява прием на 

граждани по различни социални въпроси, на които се оказва съдействие под 

формата на консултация, информация и насочване към институции или 

програми, съответстващи на проблемите им. 

 

Финансово подпомагане на лица в тежко социално положение 

През 2018 г., за финансово подпомагане на граждани в тежко финансово, 

здравословно и социално положение в Бюджета на Община Силистра са 

одобрени средства в размер на 40 000. 

За периода от м. януари 2018 г. до м. декември 2018 г. са подадени и 

разгледани общо 41 заявления, като от тях  30 са одобрени. Към 31.12.2018 г. 

изплатените еднократни помощи  са  в размер на  11043,00 лв .   

 

Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми 

 За 2018г. в Бюджета на Общината са одобрени средства за финансово 

подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми в размер на 

10 000 лв. Към 31.12.2017 г. са подпомогнати  7  семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми, като изплатените средства са в размер на  5400,00 лв. 

 

Социални погребения 

През 2018 г. са извършени  6  бр. социални погребения за сметка на 

бюджета на Община Силистра в размер на 1525,00 лв. 

  

ІІ. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

На територията на община Силистра е добре развита и се поддържа широка 

мрежа от социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани 

институции.  

Специализирани институции за социални услуги:  

*Дом за стари хора с капацитет 195 места; 

*Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет 130 места;            

Услуги в общността:  

*Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 48 места; 

*Дневен център за стари хора 15 места; 

*Домашен социален патронаж с капацитет 280 места; 



*Център за социална интеграция и рехабилитация – 2 бр. с капацитети 15 и 

25 места; 

*Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места; 

*Клубове на инвалида и пенсионера /25 клуба/ на територията на цялата 

община; 

Услуги от резидентен тип: 

*„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I ” с 

капацитет 8 места; 

*„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  I I” с 

капацитет 9 места.; 

*Център за настаняване от семеен тип за  пълнолетни лица с психични 

разстройства с капацитет 15 места; 

*Център за настаняване от семеен тип за  пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с капацитет 15 места ; 

*Кризисен център с капацитет 10 места; 

* Център за временно настаняване с капацитет 10 места. 

Услуги, предоставяни в домашна среда: 

*Приемна грижа; 

*Личен асистент - финансирани от ДБ с ПМС 332 

* По ОП за храни Обществена трапезария с капацитет 200 места по ОП за 

храни; 

 

Четири от услугите – ЦСРИ I и II, ЦОП и КЦ са предоставени за 

управление на неправителствени организации чрез конкурс. 

 

През 2018 година са извършени следните промени в сферата на 

социалните услуги: 

•Извършен ремонт  и оборудване на ДЦДМУ по ОП „ Регионално 

развитие“ на стойност 66 520,84 лв. и дофинансиране от Община Силистра на 

стойност 9 902,27лв. 

 

III. СОЦИАЛНИ  ПРОЕКТИ 

 

   • Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“  
– в момента се осигурява топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб, на 

стойност 2,50 лв. на ден, за 200 лица с ниски доходи или без доходи на 

територията на община Силистра.   

Срок на проекта - от м.октомври 2016 г. до 31 декември 2020 година.  

Сума – 429 711,33 лева 

  

 •Проект „Приеми ме 2015“ 

 

Безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 



Стартиран II етап на Проекта на областно ниво /включва общините Силистра, 

Кайнарджа и Дулово/ 

Приемни семейства общо: 23 

От тях: 

20 приемни семейства от община Силистра 

2 приемни семейства от община Кайнарджа 

В Община Дулово има 1 утвърдено приемно семейство, в което все още няма 

настани деца.  

Настанени деца към момента: 18  

  

 

IV. МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

 

Превантивна дейност 

 

За четвърта поредна година Община Силистра - отдел „Образование и младежки 

дейности“, МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества, подкрепиха 

инициативата на Ученически парламент – Силистра и Общински консултативен 

съвет по въпросите за младежта да бъде отбелязан Деня срещу тормоза в 

училище 28.02.2018 г. (Ден на розовата фланелка). По предложение на 

младежите, двойки доброволци гостуваха в час на класа при ученици от III до 

VIII клас и със съдействието на класните ръководители им разказаха за повода за 

отбелязване на подобен ден. Под формата на игри, разговори, тренинги 

комуникираха с децата и им предадоха идеята за мирно решаване на конфликти, 

за толерантност, разбирателство и приятелство. 

 

На 16.03.2018 г. се проведе целодневен обучителен семинар на тема 

„Практически аспекти на прилагане Наредбата за  приобщаващо образование“, с 

лектор доц. д-р Юлия Георгиева Дончева, преподавател в РУ ,,Ангел Кънчев“ и 

участници педагогически съветници, учители и обществени възпитатели. 

Обучението е реализирано съвместно с отдел „Образование и младежки 

дейности“ на Община Силистра и ЦПО, Филиал Силистра, РУ ,,Ангел Кънчев“. 

 

По случай Великденските празници в периода 12.03 – 05.04.2018 г. се проведоха 

изнесени ателиета за изрисуване на 5 големи стиропорени яйца от художници от 

града и техни млади възпитаници. За 05.04.2018 г. се състоя празник на площад 

„Свобода“ с програма от Куклен театър Силистра– детско шоу „Не на кино, не на 

бал, идвайте на карнавал!“. 

 

В рамките на Международния детски танцов фестивал «Утрешният мир започва с 

днешното приятелство» Дирекция “Хуманитарни дейности”, Превантивния 

информационен център по зависимости и МКБППМН проведоха на 4 юли 2018 г. 

конкурс „Мис и Мистър фестивал” под мотото „С красота и усмивка срещу 

наркотиците“. 



 

МКБППМН, съвместно с дирекция ХД, организира турнир по шахмат - купа 

„Дръстър“ за ученици от 1ви до 7ми клас. Турнирът се проведе в периода 19.02 – 

06.03.2018 г. и в него взеха участие отбори от 5 училища в града. 

 

МКБППМН подкрепи Център за кариерно ориентиране, НАО „Галилео Галилей“ 

и отдел „Образование и младежки дейности“ при Община Силистра за 

реализирането на форум „Дни на фотографията“. Форумът беше насочен към 

младежи с интерес към фотографията и се проведе в периода 25.09 – 03.10.2018 

г., като включи ателиета на различни теми, конкурси и изработване на календар. 

 

МКБППМН, съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Образование и младежки 

дейности“ при Община Силистра, младежи - доброволци реализираха Уличен арт 

фестивал по повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с 

наркотици. Проявата включи: 

- изрисуване на лятната сцена в Дунавски парк, съгласно изработен от 

доброволец – художник проект; 

- съпътстваща програма с изпълнения на музикални младежки групи, модерен 

балет, хип-хоп танци, зумба,  велодемонстрации, бийтбокс, караоке и др. 

 

МКБППМН, съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Култура“ при Община Силистра и 

ОДК реализира детски празник по случай 14 септември. В рамките на проявата се 

проведоха 3 ателиета – по приложно изкуство, за оцветяване, за прически. Беше 

организирана и съпътстваща музикална програма с викторина. 

 

МКБППМН, съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Образование и младежки 

дейности“ при Община Силистра, НАО „Галилео Галилей“ и ОДК реализира 

детски празник по случай 1 юни. В рамките на проявата се проведоха 6 ателиета 

– по рисуване върху тапет, за изработване на бижута, за рисуване на лица, за 

прически, ателие „Пеперуди“ и ателие на НАО „Г.Галилей“. Беше организирана и 

съпътстваща музикална програма и игри, с пускане на хвърчила и балони. 

 

За шеста поредна година МКБППМН реализира Лятна програма – клубове по 

интереси за деца от 8 до 18 години. Около 400 деца участваха в девет клуба по 

интереси – плуване, тенис, шах, хип-хоп танци, народно творчество, приложно 

изкуство, зумба, латино танци, самоотбрана, млад скаут, ветроходство и гребане. 

 

Отново за шеста поредна година МКБППМН, Общински съвет по наркотичните 

вещества (ОСНВ) и Превантивен информационен център по зависимости (ПИЦ) 

реализираха конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието 

и наркотиците“. В рамките на сесията бяха одобрени и изпълнени 11 проекта, в 

които проектните дейности бяха насочени към една или повече области на 

действие – превенция на насилието, агресията тормоза и противоправното 

поведение сред децата и младежите, превенция на употребата на психоактивни 

вещества, превенция на рисково поведение в интернет пространството, дейности 

за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите; дейности по 



промотиране на пътна безопасност. Общото одобрено финансиране за 

реализиране на проектите е в размер на 8896,74  лв. В кандидатстващите групи 

участваха близо 180 деца и младежи, а очакванията им са идеите и посланията на 

проектите им да достигнат до над 3000 техни връстници, до техни родители, 

учители и до обществеността като цяло. 

 

Местната комисия продължи и тясното си сътрудничество с училищата от 

общината като съдейства за корекция на асоциално / рисково поведение, работи с 

деца, които са в рискова семейна или приятелска среда или са застрашени от 

отпадане от училище, оказва при нужда социална или възпитателна подкрепа 

чрез консултации, тренинги и беседи. 

 

Възпитателни дела 

Към 31.12.2018 г. в МКБППМН са заведени 28 преписки и наказателни 

постановления за 51 извършители (малолетни и непълнолетни). От тях са 

разгледани и решени дела за 38 извършители, като са наложени 29 възпитателни 

мерки, за 9 лица делата са прекратени поради навършване на пълнолетие, а за 13 

маловръстни престои образуване/разглеждане на възпитателни дела. 

 

 

V. СПОРТНИ И ИНТЕГРАЦИОННИ  ДЕЙНОСТИ 

 

За обезпечаване дейностите от Програмата на Община Силистра, през 2018г. 

бяха осигурени 51000 лв. в дейност 713 от общинския бюджет. Предвидените по-

важни мероприятия за развитието на детско-юношеския, училищния и масовия 

спорт бяха: 

 

 Общински състезания – основен етап на Ученическите игри 2018/2019 г. 

по  спортовете: шахмат, волейбол, тенис на маса, баскетбол, лека 

атлетика, футбол. 

 Участие на общински първенци в  отделните  спортове в Областни, 

Зонални и Финални състезания на Ученическите игри 2018/2019 г.. 

 Изготвяне на Общинска програма за развитие на детско-юношеския, 

училищния и масов спорт /за всяка календарна година/. 

 Съвместно с ОДК и спортните клубове провеждане на дейности по 

Програма “Спорт за децата в свободното време” на ММС - реализиране 

програмите за подпомагане отдиха на учениците през ваканциите. 

 Лекоатлетически крос в памет на о.к. Преслав Стоянов – загинал в Ирак. 

 Републикански турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие. 

 Републикански шампионат по автокрос – II кръг /Силистра/. 

 Спортни прояви посветени на Деня на река Дунав – 29 юни / гребна и 

ветроходна регата /. 

 Традиционните прояви “Плуване към спомена” и  “Преплуване на река 

Дунав”. 

 Посрещане на международна гребна регата“ТИД” по р. Дунав. / датиращ 



от 1956 г., която преминава през почти всички крайбрежни страни по 

течението на реката/. 

 Републикански турнир по карате - Купа „Дръстър“ 

 Спортни мероприятия по случай Дните на Силистра. 

 Участие на ТД „Дочо Михайлов”, скаутски клуб „Дръстър” и деца от 

ОДК в традиционни местни и национални форуми и инициативи. 

 Спортни мероприятия съвместно с Превантивен информационен център 

по зависимости, МКБППМН и СК на тема “Спорт срещу дрога!”, „Не на 

агресията в училище”, „Без тютюнев дим” и др. 

 Организиране и провеждане на Общински турнири по шах, борба, 

баскетбол, футбол, плуване и приложно колоездене по случай 

Коледните и Новогодишни празници. 

 Номинация “Десетте най-добри спортисти на Силистра за 2018 година”. 

 

Към настоящия момент спортно-състезателна дейност на територията на 

Община Силистра извършват над 25 клуба. В спортните клубове са обхванати над 

1000 активно спортуващи деца и ученици от 7 до 19 години, мъже и жени. През 

изминалата 2018 г. спортните клубове са завоювали над 90 отличия от държавни 

международни и световни състезания. Община Силистра е подпомогнала същите 

с 60 000 лв. за текущата година по Наредба за условията, реда и критериите за 

финансово подпомагане на спортните клубове. 

 

VI. Програми и проекти, финансирани от ОП „Развитие на 

човешките ресурси”, чрез Европейския Социален Фонд 

 
   1.  По проект «Работа» е осигурена заетост на 61 безработни лица  от община 

Силистра за период от 12 месеца. Безработните лица са завършили курс за 

професионална квалификация по професията «Работник поддръжка на пътища» и 

са назначени на работа в Община Силистра. Период на изпълнение на договора  – 

август 2018 – август 2019 г. 

2.    По проект «Обучения и заетост» за осигуряване на заетост на хора с 

увреждания са одобрени заявки за разкриване на 59 свободни работни места  на 

различни длъжности в социалната сфера. Назначени на работа за период от 24 

месеца до този момент са 14 безработни. Предстои да бъдат сключени трудови 

договори и с други безработни лица 

 

VII. . Програми и проекти, финансирани от МТСП, чрез 

държавния бюджет и включени в Националния план за действия 

по заетостта 

1. През периода 1.06.2018– 30.11.2018 се изпълнява Регионална програма за 

заетост за 2018 г. Одобрени в Националния план за действия по заетостта са 15 

работни места за работници – поддръжка на пълен работен ден. Средствата за 

работни заплати и осигуровки са в размер на над 50 хил. лв.      



2. През м. април 2018 г. е подадена заявка за разкриване на  свободни работни 

места по НП „Старт на кариерата”, по която са  одобрени са 3 работни места за 

безработни младежи до 29 години за работа в Община Силистра. Срокът на 

трудовите договори е 9 месеца. Очакваните средства за работни заплати и 

осигуровки са около 20 хил. лв. 

3. През 2018 продължиха работа назначените по НП „Заетост и обучение на хора 

с трайни увреждания” 1 лицe, както и по НП „Активиране на неактивни лица” 1 

човек назначен на длъжност „медиатор” за работа с неактивни младежи до 29 г., 

и 1 лице назначено по НП «Помощ за пенсиониране». 

4. През 2018 по ПМС 332 продължи предоставянето на социалната услуга «Личен 

асистент». През цялата 2018 г. над 240 бяха потребителите на услугата и над 180 

души бяха назначените на длъжност «Личен асистент»    

 


