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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Емине Якубова
Заместник кмет на Община Търговище
Относно: Промяна вида на социалната услуга Дневен център за стари хора в Център за
социална рехабилитация и интеграция
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Търговище постъпи писмо с Вх. № 12-00-206 от 05.06.2019 г. от Жанета
Георгиева – Председател на „Агенция за социално развитие Вижън“, относно промяна
вида на социалната услуга Дневен център за стари хора в Център за социална
рехабилитация и интеграция.
След проведена конкурсна процедура за възлагане управлението на социални
услуги е сключен договор между Община Търговище и Сдружение „Агенция за социално
развитие „Вижън“. От 14 май 2019 г. сдружението управлява две социални услуги в гр.
Търговище – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за стари
хора, намиращи се на ул. „Капитан Данаджиев“ №29.
Услугата Дневен център за стари хора е открита през 2008 г. с капацитет 30 лица.
Поради липса на потребители със заповед на изпълнителния директор на АСП
капацитетът и е намаляван два пъти – през 2013 г. на 24 лица и през 2015 г. на 14 лица.
Заетостта на услугата през годините постоянно намалява.
Услугата Дневен център за стари хора не е привлекателна по три причини:
Според профила си, ДЦСХ предоставя следните услуги: дейности в свободното
време, социални контакти, културни и развлекателни дейности, консултации и др. За
ползването на услугата ДЦСХ потребителите заплащат 30% от доходите си, което с оглед
на ниските им пенсии е голям разход.
Услугата ДЦСХ е с най-ниския финансов стандарт от всички услуги, държавно
делегирани дейности. Издръжката за 2019 г. за 14 лица е в размер на 16520 лв., с които се
поемат единствено възнаграждението на един социален работник /на минимална работна
заплата/ и обяда на потребителите. Това обстоятелство силно ограничава възможността
да се развиват допълнителни дейности и услуги, от които потребителите имат нужда:
медицинска рехабилитация, здравни грижи, психологична помощ, почасови услуги по
домовете, мобилна работа, придружаване до здравно заведение и др.

Предвид гореизложеното, предлагаме, Общински съвет – Търговище, да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 36в, ал.3, т.1, във връзка с чл. 36в, ал.1, т.1 от Правилника за
прилагане на Закона за социалното подпомагане:
1. Aктуализира “Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 г.
– 2020 г.” както следва:
- Изменя на стр.45 №14 в колона „Услуга, вид, превенция“ – от Дневен център за стари
хора става Център за социална рехабилитация и интеграция. В колона „целева група“ от
стари хора с трудности в самообслужването става лица с увреждания. В колона
‚капацитет“ от 14 места става 20 места.
2. Актуализира Годишен план за 2019 г. по изпълнение на Стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Търговище 2016 -2020 г. като:
- Изменя на стр. 4 №14 в колона „Услуга, вид, превенция“ – от Дневен център за стари
хора става Център за социална рехабилитация и интеграция. В колона „целева група“ от
стари хора с трудности в самообслужването става лица с увреждания.
3. Общински съвет – Търговище дава съгласие за промяна вида на социалната услуга
Дневен център за стари хора с капацитет 14 места в гр. Търговище ул. “Капитан
Данаджиев“ № 29 в Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 20
места, считано от 01.09.2019 г.
4. Възлага на Кмета на Община Търговище да изпрати Решението на Общински съвет Търговище за промяна вида на социалната услуга Дневен център за стари хора с капацитет
14 места в гр. Търговище ул. “Капитан Данаджиев“ № 29 в Център за социална
рехабилитация и интеграция на Регионална Дирекция Социално подпомагане гр.
Търговище за изготвяне на Предложение до Изпълнителния Директор на Агенция за
социално подпомагане.
Настоящото решение се приема поради следните мотиви:
ДЦСХ не е привлекателна услуга за възрастните хора, поради което капацитетът на
центъра е намаляван два пъти – през 2013 г. от 30 на 24 лица, а през 2015 г. на 14 лица,
като добре развитата мрежа от Клубове на пенсионера в Търговище в голяма степен
допринасят за това.
Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция по методика е
широкоспектърна услуга, която ще даде възможност потребителите да получават
интегрирани и почасови консултативни услуги, услуги на терен, работа със семействата и
в общността. Широкият набор от социални услуги и подкрепящи дейности ще отговаря
на потребностите на нуждаещите се чрез психологическа подкрепа, арт терапия,
музикотерапия, здравни, образователни, рехабилитационни дейности, подкрепа за
заетост, дейности в свободното време, защита правата на потребителите, работа с
общността и с институциите.
В град Търговище няма Център за социална рехабилитация и интеграция за
пълнолетни лица с увреждания.
Наличната материална база в гр. Търговище, ул. „Капитан Данаджиев“ № 29 отговаря
на всички изисквания по методиката на ЦСРИ. Услугата разполага със зала за групова
работа, кабинет за индивидуална работа, оборудвана зала за медицинска рехабилитация,
кабинет за психологична работа, зала на трудотерапия, кабинет на социалния работник,
санитарен възел, адаптиран за хора с двигателни увреждания и входно антре с места за
сядане. На входа има рампа за инвалидни колички, а в сградата е осигурен
безпрепятствен достъп до всички помещения в съответствие с нормативните изисквания
за достъпна среда за хора с увреждания. Изграден е асансьор до втория етаж - тип
инвалиден стол - за потребителите, които имат затруднения в придвижването. Всички

помещения в ЦСРИ имат необходимото пространство за движение на хора с двигателни
затруднения.
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