
ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ 
ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001„ПОСОКА: семейство” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата  отговорност за 

съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства  не може да се приеме като официална позиция  на Европейския съюз или Агенцията за социално 

подпомагане. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА РЕСУРСИТЕ НА 

ДМСГД- ГР………….1 

 

1.  Адресна информация 

Област  

Адрес  

Телефон  

Факс  

Ел. поща  

Ел.страница  

Директор  

 

2.Описание на местоположението на ДМСГД в населеното място – къде в населеното място е разположен ДМСГД  (център, краен 

квартал, извън селището), отдалеченост от общинския център , описание на района 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

3. Отдалеченост на ДМСГД до най - близките – здравни, социални и образователни заведения 

 

до Здравни заведение /km 

МБАЛ  

АГ  

до Образователни заведения /km 

                                                 
1 Актуализиране на данните събрани за целите на Анализ за нуждите на Компонент 2 по процедура ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ 
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Детски ясли  

Детски градини  

Училища   

до Социални услуги за работа с деца и семейства 

до места за социални услуги за деца и 

семейства  
 

До дневен център за деца с увреждания  

Друго:  

 

 

4. Вид и честота на транспортните връзки до ДМСГД 

 Вътре в населеното място: 

 Извън населеното място, ако е необходимо: 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

5. Образователни, здравни и социални институции в населеното място, с които ДМСГД взаимодейства (детски ясли, детски градини,  

други). 

 

 

 

Вид Образователни, здравни и социални услуги – вид и тип 

      

Образователни 

институции и 

заведения 

Брой 

деца 

Здравни и лечебни заведения, лични и 

специализирани лекари 

Брой 

деца 

Социални услуги в 

общността 

Брой 

деца 

      

      

      

      

      

 

 

6. Година на разкриване на ДМСГД 
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............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

7. Структура на ДМСГД / по отделения и капацитет на всяко отделение/към момента 

  

 

 Жилищен Блок 

 

Медицински блок  Дневен център Административен 

блок 

 Спално 

помещение 

Помещение 

за хранене 

Помещение 

за игра и 

бодърстване 

Отделения /Сектори 

/примерни/ 

Дневна 

грижа 

Седмична 

грижа 

Почасова 

грижа 

 

ПКО ОНД ОДМ Друго 

Капацитет            

Брой 

преминали 

деца за 

2010 

           

Брой 

персонал 

           

Брой 

преминали 

деца за 

2011 

           

Брой 

персонал 

           

Брой деца 

към 

настоящия 

момент 

           

Брой 

персонал 

           

Общ 

капацитет 
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ПКО- приемно-карантинно отделение 

ОДМ- отделение за деца с малформации 

ОНД- отделение за недоносени деца 

 

/При друга структура на ДМСГД, моля опишете съответното разпределение, капацитет/ 
 

     

 Моля посочете имали и какви са планираните СМР 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Брой деинституционализирани деца за година 
 

Година 2010 2011 Към момента 

 Реингерирани Осиновени Реингерирани Осиновени Реингерирани Осиновени 

Брой       

Общ брой 

настанени 

деца 

   

 

Коментари, пояснения: 

................................................................................................................................................ 

 

9. Профил на децата настанени КЪМ МОМЕНТА  
 

10.1. Възраст Общ брой 

Здрави деца Деца с хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 

 

0-3 год.     

4-7 год.     

над 7 год.     

Общо     
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10. Брой деца на институционална грижа през годините 
 

Година 2010  2011 

Общ 

брой 

Здрави 

деца 

Деца с 

хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 

 

Общ 

брой 

Здрави деца Деца с 

хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 

 

        

 

Коментари, пояснения: 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

11. Брой деца с направление от ОЗД за ползване на седмична, дневна, почасова услуга или друго, ако е приложимо 

 

Година 2010 2011 Към момента 
 Здрави 

деца 

Деца с 

хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 
 

Здрави 

деца 

Деца с 

хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 
 

Здрави 

деца 

Деца с 

хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 
 

Брой          

Седмична 

грижа 

         

Дневна 

грижа 

         

Почасова 

грижа 

         

Общ брой    

 

 

12. От кои населени места са ползвателите на ДМСГД 

 
Година 2010 2011 Към момента 

Брой Здрави 

деца 

Деца с 

хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 

 

Здрави 

деца 

Деца с 

хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 

 

Здрави 

деца 

Деца с 

хронични 

заболявания 

Деца с 

увреждане 

 

от общината 

(брой) 

         

от областта          
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(брой) 

от други 

области в 

страната 

(брой) 

         

Общ брой          

 

 

 

13. Съществуващи социални услуги, различни от услугите в специализирана институция 
 

а) услуги, които се ползват от децата от общността 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

  б) услуги, които се ползват от децата, които са настанени в дома 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

13.1. Съществуват ли допълнителни услуги, които се  предоставят в ДМСГД  за деца настанени в заведението и деца извън него. 

 

- консултиране 

- дневна грижа 

- постоянна грижа 

- рехабилитация 

- рехабилитационно плуване 

- терапия 

- ориентиране 

- информиране и обучение 

- групова работа  

- работа на терен 

- помощ в домакинството 

- образование/обучение 

- други  

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................ 
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14. Материална база / обзавеждане и оборудване/: 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 

     17.1. Юридическо състояние на терена и сградата (чия собственост е, срок за ползване) 

Теренът е собственост на ....................................................................................................... 

Сградата е собственост на  ..................................................................................................... 

 

     17.2. Обща площ на терена и сградите 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Брой сгради, брой помещения 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Двор 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Общо състояние на материалната база 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

Технически средства/линейки, МПС/ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

 

18. Бюджет: 

Финансови средства за последната бюджетна година (2011 и за настоящата): сума  

- от държавния бюджет ............................................................................................. 

- от общинския бюджет ............................................................................................ 

- от проекти................................................................................................................ 

- друго/дарения/......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
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19. Участие на ДМСГД в проекти и програми. 

 

Моля попълнете информацията в таблицата по-долу. Можете да копирате таблицата, ако описвате повече и различни проекти. 

Моля опишете: Участие на ДМСГД в 

текущи конкурси за 

финансиране 

Одобрени проекти 

Наименование на проекта   

Продължителност, от... до...   

По коя програма се 

кандидатства 

  

от кого е финансиран 

проектът 

  

Кои са партньорите   

Какви дейности са 

планирани /развивани 

  

Колко души от персонала са 

били включени 

  

Колко души от ползвателите 

на услугата са били 

включени 

  

Резултати   

 

 

Изготвили картата: 

 

1. ДМСГД ..............................................      ......................................       2. ДМСГД ..............................................      ...................................... 

/име и фамилия/                            /подпис/    /име и фамилия/                            /подпис/  

3. ДМСГД ..............................................      .......................................     4. РЗИ……………………………………        …………………………. 

  /име и фамилия/                            /подпис/    /име и фамилия/                            /подпис/ 



 9 

5. ОЗД ..............................................      ............................................      6. ОЗД…………………………………            …………………………. 

  /име и фамилия/                            /подпис/    /име и фамилия/                            /подпис/ 

7. Община..............................................      .......................................      8.Община…………………………….            …………………………… 

/име и фамилия/                            /подпис/      /име и фамилия/                            /подпис/ 

 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ 
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане. 


