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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 

2014 -2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. Фондация 

„Социални норми”   носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при 

никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 

на Управляващия орган.  
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1. Описание на настоящата ситуация 

Община Драгоман е разположена в Софийска област на площ от 323 794 м2 в Югозападна 

България и граничи със следните общини: на север с община Годеч, на изток с община 

Сливница, на юг с община Трън и на запад с Република Сърбия. Община Драгоман се състои от 

34 населени места, като в границите й се намира малката географска област Бурел. Тя обхваща 22 

села, заключени между Алдомировско поле, Граово, Знеполе, реките Невлянска, Ежевица и 

Драгоманското блато. Населението на общината е концентрирано в общинския център Драгоман, 

а три от селата са с население над 250 жители. Общият брой на жителите е 5302, от които 3319 

живеещи в град Драгоман. В последните години се наблюдава тенденция към нарастване броя на 

жителите за определени сезони, а именно: пролет-лято-есен. Сезонно пребиваващото население е 

предимно възрастно. Регионът е екологично съхранен.  

Община Драгоман се явява важен транспортен възел с добре изградена инфраструктурна, 

обвързаност със столицата от една страна и със Сърбия от друга. Пресича се от международния 

път Е 80, който свързва Западна Европа с Близкия Изток. Населените места в община Драгоман 

са 34, от които 1 град и 33 села. На територията на общината са обособени вилни зони в селата 

Цацаровци, Ялботина, Чеканец, Цръклевци, Круша, Дреатин, Драгоил, Калотина, Чепърлянци, 

Летница.  

Административен център на общината е град Драгоман. Обособени са 33 села – Беренде, Беренде 

извор, Василовци, Вишан, Владиславци, Габер, Големо Малово, Горно село, Грълска падина, 

Долна Невля, Долно ново село, Драгоил, Дреатин, Калотина, Камбелевци, Круша, Летница, 

Липинци, Мало Малово, Начево, Неделище, Несла, Ново Бърдо, Прекръсте, Раяновци, Табан, 

Цацаровци, Цръклевци, Чеканец, Чепърлянци, Чорул, Чуковезер, Ялботина. наблюдава се 

подчертана тенденция към депопулация в повечето населени места, като на съществена част от 

тях броя на жителите е под 50 човека.  Това поставя общинското ръководство пред 

предизвикателството да обгржива лицата, които са останали в тези откъснати и разпокъсани 

населени места, чрез различни програми за социална подкрепа, помощ в дома, а нерядко и да им 

съдейства за настаняване в заведения за социални услуги, поради невъзможността на лицата да 

живеят сами по домовете си.  
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2. Анализ на социалната политика, осъществявана от Община Драгоман  

Община Драгоман се определя като една от общините в Софийска област, която е развила добре 

действаща система от социални услуги, като обхваща целия спектър от уязвими категории -  

В своята стратегия за социални услуги Община Драгоман  извежда и анализира следните 

приоритети и приоритетни групи: деца и младежи, възрастни хора с увреждания, лица в 

пенсионна възраст. 

В сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, младежка политика и 

спорт, община Драгоман си поставя следните приоритетни цели: 

ЦЕЛ 1: Нови, привлекателни форми, методи и средства в системата на обучение, образование и 

възпитание.  

ЦЕЛ 2: Изграждане на удобна, здравноосигурена и съвременна жизнена среда на различните 

социални групи хора в община Драгоман. 

ЦЕЛ 3: Подобряване условията за живот на младите хора чрез развитие на качествени младежки 

дейности и спорт. 

ЦЕЛ 4: Значима социална дейност и социални услуги, интеграция на деца в неравностойно 

положение и малцинствени групи, равнопоставеност. 

 

3. Диференциация на социалната политика, осъществявана от Община 

Драгоман  

3.1. Услуги за деца 

- Кризисен център за деца, жертва на трафик и насилие –делегирана от държавата 

дейност - социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. Капацитетът на 

центъра е 10 места , като потребителите са разпределени в 3 стаи по 3 легла и 1 стая е 

предназначена за изолатор. В КЦ приоритетно се настаняват момичета и/или момчета от 7 

до 18 години, които са жертва на трафик или насилие, непридружени български или 

чуждестранни малолетни и непълнолетни младежи, обявени за издирване деца и 



                                                     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на                                

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020г.                           

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

                                                              Европейския съюз-BG05SFOP001-2.009-0001-C01–                 

„Повишаване на гражданското участие 

 в процесите на формулиране, изпълнение и 

 мониторинг на социалната политика” 

 

5 

 

задържани на ГКПП – Калотина и др. С настанените деца се работи в посока: 

преодоляване на травмата от преживяно насилие или експлоатация (сексуална, 

джебчийство), задоволяване базисните потребности, здравни и образователни 

потребности; създаване на нагласи за жизнена реализация, промяна модела на поведение, 

поемане на отговорности, придобиване на умения за самообслужване, поддържане на 

хигиена и домакинстване. Добро взаимодействие е изградено на всички нива на 

комуникация, активна помощ оказват всички заинтересовани институции, ценна 

методическа и друга помощ дава ДСП – Сливница. 

- Център за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. Това е форма на 

социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция 

на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от 

резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на 

деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на 

родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи 

приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески 

проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.   Капацитетът 

на социалната услуга е 30 деца и родители в риск. 

- Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. Място за 

живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15. Центърът 

може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги 

и в съответствие с потребностите на настанените лица. Целевата група са 15 деца и 

младежи без увреждания, като идеята на общината при създаването му, е в ЦНСТ да са 

настаняват деца от Кризисния център. 
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3.2. Услуги за възрастни хора 

-Домашен социален патронаж – общинска услуга  

Домашният социален патронаж е с капацитет - 40 лица в пенсионна възраст. Мобилна услуга, 

включваща доставка на храна, обгрижване в дома, посредничество, помощ в домакинството. Има 

собствена материална база и добри условия за приготвяне и разнасяне на храна на територията на 

цялата община, наличие на 6 души персонал. 

- Социална услуга „Личен асистент“/”Домашен помощник”.  

Социалната услуга е с капацитет: 16-20 нуждаещи се лица. Дейностите са съобразени с 

изискванията по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ и са свързани с 

подобряване качеството на живот на лица с инвалидност 90% и над 90%, в т.ч. и деца от община 

Драгоман и подсигуряване на работа на безработни лица и придобиване на професия. Към 

настоящия етап дейността се финансира чрез националния бюджет. 

- Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. Място за 

живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15. Центърът 

може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги 

и в съответствие с потребностите на настанените лица. Капацитетът на ЦНСТ е 14 

пълнолетни лица с физически увреждания. 

3.3. Социално подпомагане на нуждаещи се лица  

Освен традиционното социално подпомагане, което нуждаещите се лица получават чрез 

Дирекция „Социално подпомагане” съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за 

неговото прилагане, както и Закона за месечни помощи за деца, Община Драгоман  има своя 

социална политика на финансово подпомагане и насърчаване, която се изразява в 

следното:подпомагане на деца и семейства в риск, възрастни хора с увреждания, военноинвалиди 

и други уязвими категории от населението. За целта има комисии, които ежегодно определят 

приоритетите, разглеждат документите и изготвят съпътстващата документация. 
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3.4. Реализирани проекти 

Реализираните проекти са поставени в отделен раздел, защото тяхното изпълнение е зависимо от 

финансиране за определен период от време.  Работата по проекти е предизвикателство и 

надграждане на постиженията. Община Драгоман анализира периодично потребностите на 

целевите групи, стреми се към създаване на нови услуги, отговарящи на потребностите, които в 

пълнота удовлетворяват нуждите.  

В последните четири години общината реализира следните проекти в социалната сфера: 

- Проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база за   предоставяне на 

социални услуги в  Община Драгоман”. Проектът е с насоченост към две от социалните 

услуги, предоставяни на територията на общината – Кризисен център за деца жертви на 

трафик или постарадали от насилие и Домашен социален патронаж. С реализация на 

проекта се подобряват условията на живот за 10 деца - потребители на услугата Кризисен 

център. Потребителите на Домашния патронаж са 40 самотноживеещи лица и хора в 

пенсионна възраст. Общата цел на проекта е модернизиране, разширяване и подновяване 

на амортизираното оборудване и обзавеждане за предоставяне на двете социални услуги; 

Поддържане на високи хигиенни норми и създаване на  безопасна, и сигурна среда  за 

предоставяне на услугите Домашен социален патронаж и Кризисен център, както и за 

работа на обслужващия персонал; Подобряване условията на труд за работещите в двете 

социални услуги. Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила” през 2018г. и е на 

стойност 29 400,00 лв. 

- Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДРАГОМАН”, който се 

реализира по процедура BG05M9OP001-2.002-„Независим живот” на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“. Проектът бе на стойност 499 

061.69 лв., като се реализира в периода 01.12.2015 - 01.07.2017. С изпълнение на проекта 

се създава Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда в Община Драгоман, чрез което да се предоставят интегрирани 

услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като се 
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съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително 

и социални здравни услуги в общността или в домашна среда. 

- Проект „Организационно развитие на община Драгоман” с договор №12-11-14/ 

26.10.2012г. за срок от 18 месеца на стойност 136 291.01лв. Проектът е финансиран чрез  

Оперативна програма  „Административен капацитет” - Приоритетна ос 1 – „Добро 

управление”, подприоритет  „Ефективна структура на държавната администрация”. Чрез 

реализация на проекта се  приложи политика за устойчиво развитие чрез изготвяне на 

функционален анализ за целите на общинска администрация с цел актуализиране и 

разработване на нови вътрешни документи и оптимизиране на услугите и дейностите в 

общинската администрация. 

4. Идентифицирани нужди  

   Населението на общината е предимно застаряващо, като нараства заболеваемостта, която 

нерядко води и до инвалидност. Основни трудности на целевите групи са: 

-Зависимост от чужда помощ и подкрепа при приготвяне на храна. 

-Влошено здраве и качество на живот, поради ограничения, които лицата сами си налагат, за 

да могат за си закупят лекарства, да платят битовите си сметки. Т.е. значителна част от 

хората, особено самотноживеещите, си купуват само основни хранителни продукти – хляб, 

мляко, варива, като се лишават от месо, млечни продукти, пресни зеленчуци.  

-Не малка част от самотноживеещите хора не намират за нужно да готвят само за един човек 

и се хранят със суха и еднообразна храна. 

Друга специфична грижа на общината е създаването и функционирането на социалната 

услуга Кризисен център. Тя е  е социална услуга за деца, жертва на трафик и насилие и е 

разкрит през 2007г. Кризисният център е социална услуга в общността, делегирана от 

държавата дейност. В Кризисният център приоритетно се настаняват момичета и/или момчета 

от 7 до 18 години, които са жертва на трафик или насилие, непридружени български или 

чуждестранни малолетни и непълнолетни младежи, обявени за издирване деца и задържани 

на ГКПП – Калотина и др. С настанените деца се работи в посока: преодоляване на травмата 



                                                     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на                                

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020г.                           

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

                                                              Европейския съюз-BG05SFOP001-2.009-0001-C01–                 

„Повишаване на гражданското участие 

 в процесите на формулиране, изпълнение и 

 мониторинг на социалната политика” 

 

9 

 

от преживяно насилие или експлоатация (сексуална, джебчийство), задоволяване базисните 

потребности (подслон, храна, облекло, лично пространство, лични вещи), здравни и 

образователни потребности; създаване на нагласи за жизнена реализация, промяна модела на 

поведение, поемане на отговорности, придобиване на умения за самообслужване, поддържане 

на хигиена и домакинстване. Ограниченият брой на подобни кризисни центрове в областта е 

предпоставка за пълноценното и рационално използване на тази социална услуга и е голямо 

предимство за района, предвид  близкото й местонахождение до ГКПП – Калотина. Добро 

взаимодействие е изградено на всички нива на комуникация, активна помощ оказват всички 

заинтересовани институции, ценна методическа и друга помощ дава Дирекция „Социално 

подпомагане” – Сливница. 

 


