
ОТЧЕТ 

ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
01.01.2019-31.12.2019 г. 

Отдел ОЗСПС 

I. 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 2019 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 2019 г. до м. декември 2019 г. са подадени и 
разгледани общо 37 заявления, като от тях 24 са одобрени. Към 31.12.2019 г. 
изплатените еднократни помощи са в размер на 9 536,34 лв . 

Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 
проблеми 

За 2019г. в Бюджета на Общината са одобрени средства за финансово 
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми в размер на 10 000 
лв. Към 31.12.2019 г. са подпомогнати  семейства и двойки с репродуктивни 
проблеми, като изплатените средства са в размер на 5285,50 лв. 

Социални погребения 

През 2019 г. са извършени 4 бр. социални погребения за сметка на 
бюджета на Община Силистра в размер на 1291,80 лв. 

Фонд „Здраве" 

С решение № 905 по Протокол № 43 от 25.10.2018г., Общински съвет 
Силистра даде съгласие за създаване на Общински фонд „Здраве" на Община 
Силистра. 

Със средствата от Фонда се осигурява финансово и социално-битово 
подпомагане на лекарите - специализанти и специалистите по здравни грижи се 
осъществява под формата на 

1. възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на 
специалност - за всеки конкретен модул; 



2. възстановяване на разходите за наем, на които е предоставено за временно 
ползване общинско жилище; 

3. възстановяване на разходите за свободен наем, но не повече от 25% от 
минималната работна заплата за страната месечно; 

4. възстановяване на месечни разходи в общински детски ясли и/или детски 
градини на територията на Община Силистра до 50%; 

5. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи, но не повече от 
25% от минималната работна заплата за страната месечно, за лицата които не 
ползват финансово подпомагане за жилище. 

Средства на Общински фонд „Здраве" се осигуряват от Бюджета на Община 
Силистра, след решение на Общински съвет Силистра. 

II. 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 10 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 /27 клуба/ на територията на пялата 

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 11" 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; 



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

Четири от услугите - ЦСРИI и II, ЦОП и КЦ са предоставени за 
управление на неправителствени организации чрез конкурс. 

През 2019 година са извършени следните промени в сферата на 
социалните услуги: 

•Открит нов клуб на пенсионера и инвалида с. Айдемир кв.Татарица с 
решение на Общински съвет №896/25.10.2018г. , считано от 01.01.2019г. и 
извършен ремонт на общинската сграда с финансиране на Община Силистра 

•Извършен основен ремонт на Дом за стари хора с отделение за лежащи на 
стойност 76 754,11лв. и оборудване на стойност 23 571,73 лв.от капиталови 
разходи на услугата. 

•Извършване на оборудване на Дом за пълнолетни лица с физически 
увреждания на стойност 10 125,60лв. от капиталови разходи на услугата. 

•Извършен ремонт на сградата и оборудване на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания на стойност 13 500лв. от капиталови разходи на услугата. 

•Извършен ремонт на сградата на Център за настаняване от семеен тип 2 на 
стойност 5 000лв. от капиталови разходи на услугата. 

• Направено оборудване на Център за настаняване от семеен тип 1 ,на 
стойност 2498,00лв. от капиталови разходи на услугата. 

•Закупен автомобил на Център за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания на стойност 16568,00лв. от капиталови разходи на 
услугата. 

•Закупен автомобил за Домашен социален патронаж на стойност 23 000 лв. 
финансиран от Община Силистра. 

* 

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 2019 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 и 

Кайнарджа / 
Приемни семейства общо: 22 

От тях: 



20 приемни семейства от община Силистра 2 
приемни семейства от община Кайнарджа 
Настанени деца към момента: 18 

•Проект ВС05М9ОР001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания-Силистра" 

Период на реализация -14 юни 2019 г. - 14.12.2020 г. 
Стойност на Проекта - 521 848.60 лв. 
Източник на финансиране - ОП  „Развитие  на  човешките  ресурси"  чрез 

Европейския социален фонд. 

•Проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне 
на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 
лица с психични разстройства" 

Период на реализация - 03 юли 2019 г. - 31.10.2019 г. 
Стойност на Проекта - 25282,79 лв. 
Източник на финансиране - Фонд „Социална закрила" 

Съфинансиране от Община Силистра - 2809,20 лв. 

IV. МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

Превантивна дейност 

18.02-06.03.2019 г. 
За трета поредна година се проведе шах турнир за купа "Дръстър", с организатор 
Община Силистра и МКБППМН и под патронажа на кмета на общината. В 
надпреварата участваха 40 деца, от четири силистренски училища, на възраст от 
първи до седми клас. 

01.03.2019 г.  . 
МКБППМН и дирекция „Хумантарни дейности" организираха беседа по пътна 
безопасност с деца от IV клас и състезание по приложно колоездене. Всички 
участници получиха светлоотразителни ленти с лого „Бъди отговорен" и 
лакомства от организаторите. 

05-08.03.2019 г. 
Във връзка с отбелязването на Световния ден срещу тормоза в училище (Ден на 
розовата фланелка), МКБППМН организира представянето на пиесата «Лоши 
деца» на румънската авторка Михаела Михайлов за училищата от общината. 
Пиесата е по действителен случай и разказва как група ученици завързват и 
малтретират своя съученичка. След края на всяко представление се проведе 



дискусия, водена от психолозите на училищата или на Местната комисия, по време 
на която децата и младежите споделиха личните си впечатления от видяното, свои 
преживявания и мнения за добро и лошо поведение, за причините и последиците от 
насилието, за отношенията и училищния живот. 

19.04 до 21.04.2019 г. 
МКБППМН, заедно с Община Силистра, ПИЦ и Центъра за кариерно ориентиране 
подкрепиха провеждането на Национална младежка среща БОС -БЪДИ, ОПАЗИ, 
СЪХРАНИ... СЕБЕ СИ. В гр. Силистра се събраха ученици от осем общини: 
София, Русе, Шумен, Разград, Русе, Балчик, Тутракан и Силистра. 
Представителните групи са активисти на Ученически парламенти и реализират 
идеи в различни области- наука, спорт, хуманитарни инициативи. Разделени по 
групи и ръководени от модератори и мотиватори, младежите обсъдиха теми, 
свързани с личностното развитие на младите хора, предизвикателствата пред тях в 
21-ви век, възможностите за изява и съхранение на постигнатото. Основната идея 
на срещата е да бъде дадена поредна възможност младите хора да изразят свободно 
мнението си по теми, които ги вълнуват и касаят тяхното развитие, да бъдат 
креативни и обществено активни. 

30.04.2019 г. 
МКБППМН и отдел „Образование и младежки дейности" при Община Силистра 
обявиха конкурс „Най-добър клас на годината 2019". Конкурсът се проведе 
съгласно приет Регламент и приключи на 30.04.2019 г. Целите на инициативата 
бяха: свеждане до минимум на неизвинените и безпричинни отсъствия; 
мотивиране на учениците към екипност, толерантност и по-голяма лична 
отговорност; сплотяване на ученическите колективи; стимулиране на 
инициативност и нови идеи; повишаване на познавателната активност; развитие на 
мотивацията за учене; формиране на интерес към училищния живот, чрез 
създаване на атмосфера на съревнование; развитие на ученическото 
самоуправление; развитие и обогатяване на традициите в общността; привличане 
на родители в учебно-възпитателния процес. Конкурсът се проведе в две 
възрастови категории - 5-7 клас и 8-12 клас. Комисия, определена със заповед на 
Кмета оцени и класира подадените заявления. Във всяка категория бяха връчени 
по три награди. 

31.05.2019 г. 
МКБППМН и ОСНВ осигуриха награди за състезателни игри под надслов 
„Ваканция, здравей! Да играем безопасно", организирани от ОД на МВР. 
Състезанието включи 4 игри: тестове по пътна безопасност, редене на пъзел от 
пътни знаци, теглене на въже, обикаляне на конуси и стрелба в кош с алкоочила и 

в него взеха участие 4 отбора от 5 клас. 
< 

01.06.2019 г. 
По случай 1 юни - Международен ден на детето, МКБППМН съвместно с 
дирекция „Хуманитарни дейности" организира детски празник - магическо шоу с 
участието на маг Арсен. 



17.06-02.08.2019 г. 
За осма поредна година МКБППМН реализира Лятна програма - клубове по 
интереси за деца от 8 до 18 години. Около 400 деца участваха в 44 групи на 14 
клуба по интереси - плуване, тенис на корт, приложно изкуство, шахмат, хип-хоп 
танци, латино танци, ветроходство, гребане, рисуване, йога, стрелба, самоотбрана, 
„Театър и приключения" и „Млад скаут". 

26.06.2019 г. 
За втора година МКБППМН, ОСНВ, ПИЦ и отдел „Образование и младежки 
дейности" при Община Силистра организираха Фестивал на уличните изкуства, 
посветен на Международния ден за борба със злоупотребата на наркотици и 
незаконния трафик - 26 юни и Деня на река Дунав - 29 юни. Проявата включи 
изпълнения на музикални младежки групи, хип-хоп танци, зумба, бийтбокс, 
диджей, театрални скечове, ателие за рисунки и др. 

14.09.2019 г. 
По случай празника на град Силистра 14 септември, Тенис клуб - Силистра и 
МКБППМН и непълнолетните проведоха турнир по тенис на корт за деца от 6 до 
16 години. 

21.10.2019-22.11.2019 г. 
За седма поредна година МКБППМН, ОСНВ и ПИЦ реализираха конкурсна сесия 
за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците". В рамките на 
сесията бяха одобрени и изпълнени 13 проекта, в които проектните дейности бяха 
насочени към една или повече области на действие - опазване на околната среда и 
опазване и развитие на градската среда, превенция на употребата на 
психоактивните вещества, промотиране на пътна безопасност, превенция на 
насилието, агресията тормоза и противоправното поведение сред децата и 
младежите, превенция на употребата на психоактивни вещества, превенция на 
трафика на хора и активно включване на родителите в изпълнението на различни 
дейности. Общото одобрено финансиране за реализиране на проектите беше в 
размер на 21 754 лв., а в кандидатстващите групи участваха 209 деца и младежи. 

14-15.11.2019 г. 
МКБППМН, съвместно с отдел „Образование и младежки дейности" на Община 
Силистра и ОСНВ /ПИТ Т организира двудневен обучителен семинар по програма 
„Трениране на успешни учители" на д-р Томас Гордън - модул 1, със 
сертифицирани обучители Милена Петрова и Павел Павлов. Целта е обучение на 
педагогически съветници, учители, класни ръководители, възпитатели и други 
педагогически специалисти в умения за ефективно общуване и разрешаване на 
конфликти. В семинара участваха представители на всички училища от 
територията на общината. 

15.11.2019 г. 



МКБППМН, съвместно с дирекция ХД и ОССЕИВ, организира турнир по народна 
топка за ученици 4-5 кл. под надслов „Спорт за толерантност". В турнира взеха 
участие 4 отбора от с.Проф.Иширково, с.Брадвари, с.Калипетрово и гр.Силистра. 

29.11,30.11 и 01.12.2019 г. 
МКБППМН, съвместно с отдел „Образование и младежки дейности" на Община 
Силистра и ОСНВ/ПИЦ организираха обучение - тренинг, в което се включиха 23 
младежи от Ученически парламент - Силистра. Избраната от младежите тема беше 
„Справяне с емоциите. Изграждане на успешни взаимоотношения", а обучители 
Милена Петрова и Павел Павлов - психолози - терапевти. 

05.12.2019 г. 
МКБППМН, съвместно с отдел „Култура" при Община Силистра традиционно 

организира детски празник „Около елхата" - запалване на коледните светлини. 

12.2019 г. 
МКБППМН, съвместно с дирекция ХД и ОСНВ/ПИЦ организира традиционни 
Общински турнири по шах, баскетбол, футбол, плуване и приложно колоездене по 
случай Коледните и Новогодишни празници. 

Възпитателни дела 

През 2019 г. МК образува и разгледа 35 възпитателни дела. 

V. СПОРТНИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

За обезпечаване дейностите от Програмата на Община Силистра, през 2019г. 
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 2019/2020 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 2019/2020 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. 
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 2019 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 2019 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» беше осигурена заетост на 61 безработни лиза от община 
Силистра за период от 12 месеца. Безработни лица, завършили курс за 
професионална квалификация по професията «Работник поддръжка на 
пътища» рбаотиха в Община Силистра за срока на договора с Агенция по 
заетостта - 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. 

3. Проект «Нова възможност за младежка заетост» с Агенция по заетостта е 
подписан договор за осигуряване на заетост на 30 безработни младежи до 29 г. 
възраст. Срокът на изпълнение на дейностите е за период от м. ноември 2019 - 
м. май 2020 г. Предвижда се обучение по време на работа и осигуряване на 
заетост в социални институции и кметства на Община Силистра. 



VII.. Програми и проекти, финансирани от МТСП, чрез 
държавния бюджет и включени в Националния план за действия 

по заетостта 

1. През периода 3.06.2019- 02.12.2019 се изпълняваше Регионална програма за 
заетост за 2019 г. Одобрени в Националния план за действия по заетостта са 21 
работни места за работници - поддръжка на пълен работен ден. 
2. През м. октомври 2019 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. 
3. През 2019 продължиха работа назначените по НП „Заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания" 1 лице, 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 2019 по ПМС 340 продължи предоставянето на социалната услуга 
«Личен асистент». През цялата 2019 г. над 250 бяха потребителите на услугата и 
над 200 души бяха назначените на длъжност «Личен асистент» 
5. През м. август 2019 г. с Агенция за социално подпомагане и Националния 
осигурителен институт беше подписано тристранно споразумение, с което 
стартира Механизма за лична помощ. Съгласно него» хора с увреждания могат 
да ползват грижа в семейна среда от избрани от тях или от Община Силистра 
личен асистент, съобразно изготвено от ДСП направление. Към момента 
ползватели на личната помощ са 164 лица с увреждания. 

Изготвяни са материали, справки, анализи и е взето участие в 6 заседания на 
Съвета за сътрдуничество към Дирекция «Бюро по труда» - гр. Силистра. Взети са 
решения за подадени заявки от работодатели за разкриване на свободни работни 
места по верки и програми по Закона за насърчаване на заетостта, както и в 4 
заседания на Областната комисия по заетост за разглеждане на предложения план 
прием за учебната 2019 - 2020 г., както и за разглеждане и утвърждаване на 
регионални програми за заетост на всички общини на Област Силистра. 

 
 


