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Увод 

 
Социалните услуги са дейности, подпомагащи хората с потребности от грижа да водят 

независим живот в общността или в специализирани институции. Основният фокус при 

предоставянето на социални услуги е подкрепа в ежедневието и постигане на социално включване. 

Поради тази причина идентифицирането и изследването на конкретните особености, които могат да 

доведат потребности от социални услуги, показва начините за оптимално предоставяне на услугите, 

както и възможностите за планирането им. 

Анализът на потребностите от социални услуги обхваща територията на община Годеч, 

състояща се от град Годеч и прилежащите му 19 села и е разработен в съответствие с разпоредбите на 

Наредба за планирането на социалните услуги, Закон за социалните услуги, Закон за личната помощ, 

Закон за хората с увреждания, Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги и във връзка с 

писмо с изх. № 39-356/13.10.2022 г. на Министерството на труда и социалната политика за 

стартиране на разработването на Национална карта на социалните услуги.  

Анализът е изготвен в периода декември 2022 г. - февруари 2023 г. от екип, определен със 

заповед на кмета на община Годеч. 

 
 

1. Методология 

  

1.1. Цели 

Основните цели и конкретни задачи на настоящия анализ са: 
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 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели осигуряване на 

равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на 

територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика. 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно 

ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

 Да покаже какви социални услуги получават нуждаещите се и да проследи как 

социалните услуги отговарят на потребностите на населението на местно ниво. 

 Да очертае възможностите за подобряване на социалните услуги в отговор на 

потребностите от тях и особеностите, които ги предизвикват.  

 

1.2. Методи и източници на анализа   

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички заинтересовани 

страни от община Годеч, както следва: 

- Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Своге; 

- Дирекция „Бюро по труда” – гр. Своге; 

- Проучване на данни от системата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

Чрез анализа на данните и политиките се представя реалното състояние на социалната 

политика и се извеждат различните типове потребности от социални услуги на местно ниво. 

Настоящият анализ цели да запълни липсващите детайли за потребностите на местно ниво 

чрез засичане на данните за отделни рискови групи и обхвата на предоставяните в момента социални 

услуги, включително чрез данните за желаещите да получават такива. 

Представянето на потребностите като следствие на специфични особености и обективни 

критерии (здравословни, географски, икономически, семейни, демографски), както и разглеждането 

им на местно ниво, позволяват очертаване на възможностите за посрещане на нуждите на рисковите 

групи. 
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Обхватът на анализа включва широк кръг социално-икономически проблеми, демографски 

тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Годеч, като осигурени ресурси 

(финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги. 

Анализът се базира се на официални източници на информация, съгласно чл. 3 от Наредбата за 

планиране на социалните услуги - данни от Националния статистически институт (НСИ), 

организации и институции, които имат право да обработват лични данни, както и целево изготвени от 

общините проучвания. Ползваните данни от официалната страница на Националния статистически 

институт са недостатъчни и са ползвани и официални данни от Дирекция „Социално подпомагане" – 

гр. Своге и ГРАО към Общинска администрация - Годеч. По отношение на демографското развитие е 

ползван демографския анализ представен в най-актуалния стратегически документ на община Годеч, 

а именно План за интегрирано развитие на община Годеч (ПИРО) за периода 2021-2027 година. 

 
2. Показателите в общината по критериите за социални и интегрирани здравно-социални 

услуги  

 
В този раздел са посочени показателите в община Годеч по критериите за всички социални и 

интегрирани здравно – социални услуги (съгласно посочените в Глава втора от Наредбата за 

планиране на социалните услуги). Използвани са данните, нанесени в Приложение № 5, шийт 

Критерии. 

 

№ Наименование на критерия Данни за 
община Годеч 

(брой) 
1 общ брой на населението  5 031 
2 общ брой на пълнолетните лица 4 549 
3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  482 
4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  1 692 
5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  553 
6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  
6 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  192 
8 общ брой на лицата с трайни увреждания  559 
9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
153 
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10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 
домашна среда  

6 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда  

80 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  476 
13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 13 
14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

13 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 
затруднения 

6 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

6 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 130 
18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

34 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 1 
20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
1 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 30 
22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

8 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 986 
24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

20 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 
увреждания 

6 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ 

80 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 
трайни увреждания с определена чужда помощ 

80 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за самообслужване 

47 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 
надтрудоспособна възраст в невъзможност за 
самообслужване 

47 
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Източник на информация: Национален статистически институт, Дирекция „Социално 

подпомагане“ – гр. Своге. 

* За някои от данните е проведено собствено проучване, тъй като тези данни не се събират 

и обработват от други източници. Такива са: брой пълнолетни лица с психични разстройства, с 

интелектуални затруднения, с физически увреждания, със сетивни увреждания, брой на лицата в 

надтрудоспособна възраст без увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в 

домашна среда . 

 
3. Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на 

общината 

3.1. Социални услуги  

3.1.1. Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 
Асистентска подкрепа 

Място Брой 
субсидирани 
потребители 

Брой 
обслужва
ни лица 

Брой  
чакащи  
лица 
 

Брой 
асистенти 

Брой лица, 
администри
ращи 
услугата 

Териториален 
обхват 

Адрес: 
2240 гр. 
Годеч, 
община 
Годеч, 
област 
Софийска, 
пл. 
„Свобода“ 
1 

26 16 0 7 
  

1 Социална услуга на 
общинско ниво за 
удовлетворяване на 
потребностите на 
населението в 
общината 

 
3.1.2. Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които функционират на 

територията на общината по проекти, финансирани от оперативни програми.  

 
Социална 
услуга/ място 
на 
предоставяне  

Финансирана 
по операция 

Точна дата 
на 
приключване 
на проекта 

Извършвани 
дейности, 
съотносими 
към услугите 
по чл. 15 от 
ЗСУ 

Целева група Брой 
места 

Заетост1 
брой 

                                                   
1 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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Проект  
„Грижа в дома 
в община 
Годеч“, 
финансиран 
по АДБФП № 
BG05SFPR002-
2.001-0178-C01  
Адрес: 2240 гр. 
Годеч, община 
Годеч, област 
Софийска, пл. 
„Свобода“ 1 

Процедура 
чрез директно 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ 
BG05SFPR002-
2.001 „ГРИЖА 
В ДОМА“ от 
Програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси”, 
2021-2027 г 

01.05.2024 г. Информиране и 
консултиране; 
Общностна 
работа; 
Застъпничество 
и 
посредничество 
 

Хора с 
увреждания и 
възрастни хора 
в невъзможност 
за 
самообслужване 

53 Стартира 
от 
01.04.2023 
г. 

 
 

3.2. Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от държавата дейности в община 

Годеч 

  Не е приложимо за община Годеч. 
 

4. Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Годеч 

Съгласно информация предоставена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Своге няма 

желаещи да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на община 

Годеч.  

За услугата Асистентска подкрепа няма чакащи потребители. 

Данните са представени в табличен вид в (Приложение № 1 – таблица желаещи) 

 

5. Информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на територията на община Годеч 

5.1. Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

Не е приложимо. 

5.2. Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно - социални услуги 

  

6. Информация за демографското развитие в община Годеч 
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Община Годеч е с площ от 374,68 km2, което съставлява 5,29 % от територията на Софийска 

област и 0,3 % от територията на страната и заема 6-то място сред 22-те общини на областта. 

Административният център на общината е град Годеч. Селищната система на общината включва 19 

села и общинския център  - град Годеч. В административно отношение общината се състои от един 

град - Годеч и деветнадесет села: Губеш, Гинци, Бракьовци, Шума, Лопушня, Върбница, Мургаш, 

Букоровци, Каленовци, Туден, Разбоище, Ропот, Връдловци, Станинци, Голеш, Смолча, Комщица, 

Бърля и Равна. Тенденцията за обезлюдяването на селските райони в цялата страна важи и за община 

Годеч, което е видно от данните на НСИ и ГРАО. 

 Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни характеристики са един 

от решаващите фактори за местното развитие и растеж. В община Годеч динамиката на населението 

показва тенденция на намаляване за последните 5 години. 

Естественият прираст на населението в общината е отрицателен. Населението по населени 

места намалява и е предимно в гр. Годеч. По отношение на механичния прираст на населението в 

Община Годеч, той се колебае, като е положителен през 2017, 2019 и 2020 г.  

Община Годеч е засегната от процесите на силна урбанизация, характерни за повечето райони 

на страната. Населението е небалансирано между града и селото. Но това не отнема необходимостта 

от прилагане на интегриран подход и стимулиране развитието, както на административния център, 

така и на малкото населено място в общината. 

Тенденциите като намаляваща раждаемост и застаряване на населението, се наблюдават като 

цяло в Софийска област и са характерни за цялата страната. Извода е, че към момента в община 

Годеч не може да се говори за тежка демографска криза, а по- сериозни са предизвикателствата за 

бъдещото функциониране на системите на социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване, 

образование и публични финанси в общината. Политиката за предотвратяване на демографска криза 

в района трябва да е насочена към подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите 

създават нови работни места и доходи, като по този начин привличат и задържат млади хора за живот 

и работа в общината. 

Данни/информация за демографското развитие в община Годеч за последните 5 години: 
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*Данните са 
предоставени 
от ГРАО и 
НСИ 
 
7. 

Информац

ия за 

наличната 

социална, образователна и здравна инфраструктура в община Годеч 

7.1. Социална инфраструктура 

7.1.1. Социални услуги 

В сферата на услугите по социално подпомагане в община Годеч тежестта е поставена върху 

превенция срещу социалното изключване на хората в неравностойно социално положение и на 

лицата в риск. 

На територията на общината липсват социални институции, което улеснява политиката на 

местните власти за развитие на услуги в общността за: превенция на деца и семейства в риск. Така 

става възможно да се ограничат възможностите за социалното изключване и изолацията на лицата с 

физически и умствени увреждания. С разкритите услуги се дава възможност тези лица да остават в 

тяхната семейна и домашна среда. 

В зависимост от начина на финансиране социалните услуги се диференцират на такива които 

са: 

 Делегирани от държавата дейности; 

 Местно (общинско) финансиране; 

 Социални услуги, предоставяни чрез действащите оперативни програми с определен 

срок на действие (доставчик на услугите – община Годеч). 

На територията на общината са развити следните социални услуги, делегирани от държавата 

дейности: 

   2021 2020 2019 2018 2017 
Общ брой на населението  брой 5031 4734 4694 4722 4841 
Раждаемост брой 27 23 27 26 29 
Смъртност брой 108 91 84 104 92 
ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -81 -68 -57 -78 -63 
Заселени брой 129 736 41 94 134 
Изселени брой 221 111 162 119 91 
МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -92 625 109 -25 43 
Гъстота на населението бр. души на кв. 

км. 
89 84 83 84 86 

Брой градско население брой 3991 4167 3872 3905 3987 
Брой селско население брой 1040 567 822 817 854 
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Социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

Услугата стартира през 2021 година като държавно делегирана дейност. Тя се създава след 

промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги и Правилника за 

прилагане на Закона, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната 

политика в социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, 

която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на 

ежедневни и домакински дейности; комуникация. 

Асистентската подкрепа се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, 

които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с 

определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на 

асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг 

закон. 

През 2022 г. услугата се предоставя на 16 потребители, обслужвани от 7  социални асистенти. 

 

Механизъм за лична помощ на територията на община Годеч за 63 потребители и 69 

лични асистенти, в партньорство с АСП 

Предоставя се по Закона за личната помощ и има за цел чрез осигуряване на лична помощ да 

подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, 

независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности. 

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за 

пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им 

потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на 

функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да 

изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. 

Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с 

увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното 

пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на хората с увреждания. 
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Домашен социален патронаж за 29 потребители 

Целта на социалната услуга „домашен социален патронаж“ в община Годеч е осигуряване на 

помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата 

със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна 

среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция. 

Включени са различни дейности според желанието на потребителите - доставка на храна и лекарства, 

битови услуги, оказване на специфична помощ, поддържане на социални контакти и други. 

Предоставянето на топъл обяд представлява форма на местна дейност за безвъзмездно предоставяне 

на храна за нуждаещи се лица, които не могат да си я осигуряват сами. 

Услугата „Домашен социален патронаж“ се осъществява изцяло от община Годеч - собствен 

кухненски блок за приготвяне на храната, собствен транспорт и персонал. Потребители на услугите, 

получават приготвения топъл обяд до дома си от служител на Домашен социален патронаж - шофьор 

и разносвач на храна. Услугите се предоставят на 29 потребители в населени места на община Годеч 

(гр. Годеч, с. Лопушня и с. Върбница ).   

 

7.1.2. Жилищни условия 

По данни на НСИ от последното преброяване на населението към 2011 г. на територията на 

общината има 5637 жилищни сгради. За периода между последните две преброявания се отчита 

намаляване на общия брой на жилищните сгради, което основно се дължи на намаляване на 

жилищните сгради за временно обитаване. От друга страна се е увеличил броят на жилищните 

обитавани сгради с 26%, както и броят на жилищните необитавани сгради с 48%. 

Разпределението на жилищните обитавани, необитавани и за временно обитаване сгради в 

общината показва най-голям дял на жилищните обитавани сгради – 59%. Около 26% от жилищните 

сгради са необитавани, а 15% се падат на жилищните сгради за временно обитаване. В общинския 

център процентът на жилищните обитавани сгради е значително по-висок – около 68% за сметка на 

необитаваните, които са с 6% по малко от средната стойност за общината. Процентът на жилищните 

сгради за временно обитаване е малко по-нисък от този за общината – 12%. При съотношението за 

селата се наблюдава обратната тенденция. Процентът на обитаваните сгради е по-нисък от този за 



      ПРОЕКТ!         

14 
 

общината и за общинския център – около 52%, за сметка на необитаваните сгради и тези за временно 

обитаване. 

За периода 2011-2014 г. се наблюдава намаляване на броя на жилищата в общината. Най-голям 

спад е отчетен през 2011 г., което съвпада с последното преброяване на населението. Общо за 

периода жилищата в Община Годеч са намалели с около 4%. В общинския център жилищата са 

намалели с около 0,85%, а селата – с около 6,35%. 

По данни от последното преброяване на населението през 2011 г. около 45,5% от жилищата на 

територията на общината са разположени в общинския център гр. Годеч. Сред останалите населени 

места най-голям е процентът на жилищата в с. Гинци – около 8%, с. Шума – около 7% и с. Туден – 

около 6,3%. 

За периода между последните две преброявания на населението се отчита увеличаване на 

общия брой жилищни сгради в общината с около 43,4%, като нараства броя на стоманобетонните 

едропанелни сгради и масивните сгради. За сметка на това се наблюдава намаляване на броя на 

стоманобетонните скелетни сгради. 

Според периодизацията на сградния фонд най-много са жилищните сгради, строени в периода 

до 1949 г. – около 25,2%, следвани от сградите, построени в периода 1980-1989 г. – 19,6% и тези, 

построени в периода 1970-1979 г. – около 19%. Най-малко са жилищните сгради, строени в периода 

2000-2011 г.- 3,6%, следвани от сградите, построени в периода 1990-1999 г., които представляват 

9,3%. 

Според източника на водоснабдяване и местонамиране най-голям е процентът на обитаваните 

жилища, свързани с обществено водоснабдяване – около 95,9%. Жилищата със собствен 

водоизточник или с липсващ водоизточник представляват едва 4%. 

От гледна точка на обитаваните жилища по наличие на канализация и местонамиране, най-

голям е броят за жилищата, свързани с обществената канализация – 68,7%. 

В резултат от направения анализ могат да се направят следните изводи:  

 За отчетения период се отчита намаляване на общия брой на жилищните сгради, което 

основно се дължи на намаляване на жилищните сгради за временно обитаване. 

 Увеличава се броят на жилищните обитавани сгради с 26%, както и броят на 

жилищните необитавани сгради с 48%.  
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 За периода между последните две преброявания на населението се отчита увеличаване 

на общия брой жилищни сгради в общината с около 43,4%. 

 Най-голям брой жилищни сгради има в общинския център – град Годеч (45,7%).  

 Средния брой лица, които се падат на едно жилище са 1,93. 

 Най-голям е делът на сградите, строени до 1949 г. 

 

7.1.3. Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на ползването 

им 

Територията на общината се обслужва преимуществено от автомобилен транспорт. Всички 

населени места са свързани с пътища. На територията на община Годеч е развита 148 км пътна 

мрежа. Транспортната връзка със столицата София е ежедневна и се осъществява чрез автобуси и 

микробуси. През територията на общината не преминават първокласни пътища. Най-високото ниво 

на транспортното обслужване в общината се осъществява от второкласния път Годеч - София. 

Общата дължина на пътищата II- ри и III- ти клас в общината е 52 км., разпределени както следва: 

пътища II- ри клас 30 км, пътища III- ти клас 22 км. 

Републиканските пътища, които преминават през територията на Община Годеч са:  

 II-81 – СОП София-Петрохан –Монтана.  

 III-813 – Годеч- Шума- Бучин проход.  

 III-8132 – Каленовци - Букоровци - Годеч - Ропот - Смолча - Комщица – Бърля. 

 

7.2. Образование  

В община Годеч има добре функционираща система за предучилищно и училищно 

образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в Детска градина „Юрий 

Гагарин“ и Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, като и двете са разположени в общинския 

център град Годеч.  

През учебната 2021 г. децата са били на брой 126 на възраст от 1 до 6 години, разпределени в 4 

групи, в т.ч.  яслена група с 29 деца. В детската градина работят 18 души персонал, от които 1 

директор, 6 учители и 11 броя непедагогически персонал. Към момента капацитетът на детската 

градина отговаря на нуждите на населението в община Годеч. 
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Образователната система е добре организирана, обезпечена с кадри /33 учители/ и 

материално- техническа база и осигурява общообразователната подготовка на учащите се 341 

ученици в  СУ „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2021/2022 г. Запазва се тенденцията за 

намаляване на учениците в община Годеч. 

(Приложение № 2 – таблица образование) 

 

7.3. Здравеопазване 

Всички обекти на здравеопазването са разположени в общинския център град Годеч. В 

общината няма заведение за болнична помощ.  

Към системата на здравеопазването е и системата за отглеждане на деца до 3 годишна възраст, 

обхващаща и детските ясли. В общината има една яслена група със следния брой деца за последните 

три учебни години 2018/2019 - 28; 2019/2020 - 20; 2020/2021 - 29 деца. Доболничното обслужване на 

населението на Община Годеч се извършва чрез първичните звена на индивидуалните и групови 

лекарски практики. 

Към 2021 г., здравните и медицински нужди на жителите на община Годеч са осигурени от: 

 общопрактикуващ лекар /ОПЛ/- 1; 

 лекари по дентална медицина – 5; 

 медицински център – 1; 

 Филиал на ЦСМП – София област; 

 аптеки, сключили договор с НЗОК – 1; 

 дрогерия - 1. 

В училището и детската градина за здравословното състояние на децата и учениците се грижат 

2 медицински сестри.   

(Приложение № 3 таблица здравеопазване) 

8. Информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги 

8.1. Информация за текущото състояние на работещите в социалните и интегрираните 

здравно-социални услуги, действащи на територията на общината 
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Социална услуга „Асистентска подкрепа“  
 
Към момента на изготвяне на анализа в социалните услуги по щат са утвърдени следния брой 

длъжности: 

 Асистентска подкрепа - 9 щатни бройки. 

  

 
(Приложение № 4 – таблица персонал) 
 

8.2. Информация, относно регистрираните безработни лица на територията на общината:  

По данни от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Своге, регистрираните безработни лица през: 

 2017 г. са средно месечно  229, равнището на безработица е 10,21 %; 
 2018 г. са средно месечно  183, равнището на безработица е 8,16 %; 
 2019 г. са средно месечно  135, равнището на безработица е 6,00 %; 
 2020 г. са средно месечно 239, равнището на безработица е 10,64 %; 
 2021 г. са средно месечно  172, равнището на безработица е 7,68 %; 
Видно от посочените данни за 2021 г. се наблюдава намаляване равнището на безработица. 
Пазарът на труда в община Годеч е негативно повлиян от демографските процеси. Голяма част от 

трудоспособното население на общината работи в гр. София и гр. Костинброд, където възможностите 
за намиране на високоплатена работа са по- големи. 

Предвид осигуряване на работна ръка в социалните услуги към настоящия момент в дирекция 
„Бюро по труда“ гр. Своге са регистрирани: 

- медицинска сестра – 1 бр.; 
- социален работник – 1 бр.; 
- личен асистент – 10 бр.; 
- санитар – 3 бр.; 
- болногледач – 3 бр.; 
- домашен помощник- 1 бр.; 
- социален асистент – 7 бр. 
 
8.3. Прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги: 

Планирането на необходимите човешки ресурси в социалните услуги обхваща бъдещото 
обезпечаване с необходимия брой и вид специалисти, предвид на спецификата на вида услуги и 
целевата група, към която е насочена подкрепата. Ключово е постигането на достатъчно ресурси от 
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специалисти за посрещане на най- специфичните потребности на населението и особено на най- 
уязвимите от тях.  

Община Годеч не може да гарантира, че при разкриване на услуга ще осигури необходимия 

специализиран персонал. 

9. Прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани здравно-

социални услуги 

Максималният брой на потребителите на всички социални услуги по чл. 12 и чл. 15 от ЗСУ, за 

които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, са определени 

автоматично в шийт „Карта“ от Приложение № 5- критерии. 

 
№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 
 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 
потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 7 
2  застъпничество и посредничество 6 
3 терапия и рехабилитация 9 
4 обучение за придобиване на умения 7 
5 подкрепа за придобиване на трудови умения 3 
6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  2 
7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 12 
8 резидентна грижа за деца без увреждания  1 
9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  1 
10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 5 
11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 
4 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  6 
13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 2 
14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 1 
15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 
7 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 
увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

1 

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица 
с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 

3 
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грижи  
18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 
медицински грижи  

1 

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 1 
20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 1 
21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие 

и деца, жертви на трафик 
1 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 
домашно насилие и лица жертви на трафик 

1 

 
10 Изводи 

Настоящият анализ е документ, който отразява особеностите, значимите проблеми и 

приоритетните направления в социалната сфера. Анализът на потребностите и предложението за 

планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво е необходимо да отговарят адекватно 

на обществените потребности, както и да има възможност за правилно планиране, съобразено с 

динамиката на настъпващите промени и не на последно място да се поддържа системна устойчивост. 

Обществените потребности са водещо основание за съществуването и прилагането на Националната 

карта на социалните услуги, като управленски инструмент, насочен към задоволяване на 

действителните нужди на населението от социална подкрепа.  

Анализът на потребностите е отворен документ и може да се допълва, изменя и актуализира 

след обсъждането на областно ниво, организирано от Областна администрация - София. 

Предвид гореизложеното се извеждат следното предложение на община Годеч за социалната 

услуга, която да влезе в Националната карта на социалните услуги: 

 
Таблица № 3 

Социална услуга по чл. 15 от 
ЗСУ 

Общ брой 
на 

наличните 
места 

Допустим 
максимален 

брой 
потребители

/места 

Действия на Община 
Годеч 

Резидентна грижа за пълнолетни 
лица в надтрудоспособна възраст 

без увреждания 

15 15 Не предприема 
действия за промяна на 

броя места 
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В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ и 

Закона за хората с увреждания на база обобщените данни за потребностите на населението на 

община Годеч се установява необходимостта от разкриване на следната нова социална услуга: 

1. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания (социалната услуга по чл. 15, т. 8 от ЗСУ) – максимален брой потребители, съгласно 

таблицата за критерии – 15 потребители/места. 

 
 

11. Приложения  
 
Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 5 – таблица критерии 

  
 
 
 
 
Настоящият Анализ е приет с Решение № ……/…… на Общински съвет - Годеч 
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