МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ 2018 Г.
№
по
ред
1

Община
Вид
Дата на
социална
посещение услуга
Русе
09.10.2018

ДСХ

Целева група
(описание)

Адрес
(съгласно
заповедта за
разкриване)

лица в
гр. Русе, ж.
нeтрудоспособна к. Цветница,
възраст
ул. Алеи
Възраждане
№ 86

Помещения, в които се
предоставя услугата – брой,
техническо състояние (описание)
На първия етаж се намират: 20
стаи с по две легла, 18 стаи с по
едно легло; офис на санитарите;
кабинет на старша медицинска
сестра; офис на потребителите с
печка, маса за гладене и пералня;
всекидневна с телевизор и
библиотека, като част от залата е
обособена за кабинет на
социалния работник;
преддверието на етажа е
обособено като дневна с маси,
мека мебел и телевизор.
На втория етаж се намират: 21
стаи на потребители с по две
легла; 18 стаи на потребителите
– единични; офис на санитарите;
офис на потребителите;
обособена дневна за социални
контакти.
На третия етаж се намират: 21
стаи на потребители с по две
легла; 18 стаи на потребителите
– единични; офис на санитарите;
офис на потребителите с печка,

Капацитет/
заетост (към
датата на
извършения
мониторинг
234/

Забележка

1

2

Русе
09.10.2018

ДПЛФУ

мъже и жени с
физически
увреждания

гр. Русе, ж.
к. Родина 3,
ул.
Белмекен №

маса за гладене и пералня
машина; обособена дневна с
маси и мека мебел и телевизор;
фоайе с маса и столове; зала за
тържества.
На четвъртия етаж се намират:
20 стаи на потребители с по две
легла; 17 стаи на потребителите
– единични; офис на санитарите;
офис на потребителите с печка,
маса за гладене и пералня
машина; столова за трудно
подвижните потребители; в
коридора е обособена дневна с
мека мебел и телевизор; зала за
кинезитерапия;
манипулационна; кабинет на
фелдшер.
В сградата са монтирани 3
асансьора, а пред входа е
изградена естакада за инвалидни
колички. Дворното пространство
е 3 040 кв. м. с дръвчета и цветни
алеи. В момента тече подмяна на
обзавеждане и оборудване.
Персонал: психолог – 1,
кинезитерапевт – 1, лекар – 1,
мед. сестри.
На първи етаж са обособени 10
спални помещения, санитарни
помещения, разливочна, столова,
административен и медицински

82/

2

16

сектор. На втори етаж са
организирани 9 спални
помещения на потребителите,
санитарни възли, разливочна,
административен сектор, склад за
постелен инвентар. Обособено е
фоайе. На всеки от етажите е
монтиран кафе-автомат. В
сутерена са разположени
кухненският блок и складовите
помещения, монтиран е асансьор
за разнасяне на готовата храна
до разливочните помещения на
двата етажа. Сградата разполага
с асансьор за ползване от
потребителите. Към двора е
изградена естакада с парапет.
Целият ограден фонд е с ПВЦ
дограма. Дворното
пространство е с оформени
пешеходни алеи, с осигурен
достъп за инвалидни колички, с
цветни и тревни площи, с
декоративни дървета. Сградата в
кв. „Средна кула" има обособени
10 спални помещения, санитарни
помещения, разливочна,
трапезария, кът за пушене,
помещение за усамотяване.
Монтиран е кафе-автомат. На
втори етаж са организирани 14
спални помещения на
3

3

Русе
09.10.2018

ДПЛД

мъже и жени с
установена
диагноза
деменция

гр. Русе,
бул. Трети
март № 55

потребителите, санитарни възли,
разливочна, два броя трапезарии,
административен и медицински
сектор, фоайе за работа с
потребителите. В сутерена е
монтиран асансьор за разнасяне
на готовата храна до
разливочните помещения на
двата етажа. Започва ремонт на
двора за изграждане на нов
корпус.
Шест корпуса, (Новият корпус е 120/
с 10 стаи за по двама души със
санитарен възел, медицински
кабинет, складово помещение,
пералня, дневна стая),
административно-стопански и
медицински сектор, кухненски
блок, складове и други помощни
помещения.
Легловият сектор на
специализираната институция е
разположен в 6 сгради на един
етаж. 35 спални помещения за
настанените. За всеки корпус
санитарният възел включва 1
умивалник и 3 тоалетни. Само
VI корпус е със собствен
санитарен възел. Част от
потребителите ползват общи
санитарни възли – по две тоалетни
в три от отделенията и по три
4

4

Русе
09.10.2018

ЦОП

деца в риск и
техните
семейства,
приемни
семейства,
кандидат
осиновители

гр. Русе,
бул. Липник
№ 14

тоалетни в две от отделенията. В
петте отделения има по една баня
с по два подвижни душа.
Дворното пространство с обща
площ 11 047 кв. м. е добре
поддържано, с пейки, две беседки
и оформени цветни лехи. Пред
входовете на отделенията са
изградени алеи с асфалт, бетон и
тротоарни плочки, с възможност
за придвижване на хора,
ползващи инвалидни колички.
IV блок – мъжко отделение.
V блок – женско отделение.
Може да е смесено, ако има
чакащи нови потребители мъже,
но не всички са лежащо болни.
Бивша училищна сграда
Сектор „Спешен прием” – две
спални със санитарен възел,
дневна стая с кухненски кът,
офис за персонала;
ЦОП – 3 кабинета на
специалисти, „Синя стая”,
санитарно помещение; общи /с
ЦРДУ/ за ползване помещения –
разливочна, физкултурен салон,
стая за групова работа и срещи,
учебна зала, кабинет за
индивидуална работа,
медицински кабинет,
специализиран тоалетен възел за

105/

5

5

Русе
11.10.2018

ЦОП

деца в риск и
техните
семейства

гр. Русе,
бул. Богдан
войвода № 3

6

Русе
11.10.2018

Център за
лица с психични
настаняване
разстройства
от семеен тип
за
пълнолетни
лица с
психични
разстройства

гр. Русе,
ж.к.
Възраждане,
ул.
Доростол №
34,

7

Русе
11.10.2018

Център за
лица с психични
настаняване
разстройства
от семеен тип

гр. Русе,
ж.к.
Възраждане,

деца с увреждания, перални и
складови помещения, 4 офиса за
административен персонал.
Използва се триетажна сграда,
един от етажите е подземен. На
първия етаж е разположено
помещение за групови
дейности със самостоятелен
вход и санитарен възел. На
втория етаж са обособени едно
помещение за групови
дейности, един консултативен,
два работни кабинета и
помещение за индивидуална
работа. В подземния етаж е
обособено голямо помещение с
шумоизолация и
вентилационна система,
предвидено за групови
дейности.
Обитателите ползват втори и
трети етаж, обособени са
отделни помещения за жени и
мъже на отделни етажи. На
всеки има санитарни
помещения. В стаите няма
пердета. За хранене се ползва
помещение – тип столова в
приземния етаж.
СУ е разположена на последен
мансарден етаж. Има проблеми с
топлоподаването и теч от

20/

15/

12/

6

8

Русе
11.10.2018

9

Борово
16.10.2018

за
пълнолетни
лица с
психични
разстройства
ЦНСТ

ДЦПЛУ

ул.
Доростол №
34,

покривната конструкция.

деца и младежи
с увреждания

гр. Русе, ж.
к.
Възраждане,
ул. Неофит
Рилски № 66

лица с
увреждания

с.
Брестовица,
ул. Янтра №
9

Два етажа с 4 апартамента на
всеки от етажите.
Апартаментите разполагат с 2
спални, обща кухня и общ
санитарен възел. На всеки един
от етажите са предвидени
дневна и стая за терапия или
учебни занимания. В сградата
има шест санитарни възeла –
три на първия и три на втория
етаж. Санитарните помещения
са с вана, душ и тоалетна.
Условията са адаптирани за
деца с увреждания, ползващи
инвалидни колички. Сградата е
достъпна – оборудвана е с
рампа и асансьор, тоалетните
са с широки врати за
инвалидни колички и тоалетни
столове. Отоплява се на
централно парно.
При закриване на ДДЛРГ,
считано от 01.07.2015 г., е
освободен сграден фонд, който
се състои от следните
помещения:
- приземен етаж: столова и

12/

10/

7

10

Борово
16.10.2018

ЗЖЛУИ

лица с умствена
изостаналост

гр. Борово,
бул.
България №
42

11

Борово

Център за

пълнолетни лица с.

кухня, перално помещение с
ново професионално
оборудване; дневна с обособен
кухненски блок и трапезария,
обзаведена с мебели и техника;
умивалня; складови помещения
със самостоятелен вход към
парковото пространство; парокотелно помещение;
- първи етаж – 2 канцеларии
и склад; коридор, портиерна;
- втори етаж – кабинет на
управителя, медицински
кабинет, три стаи, офис за
персонала, санитарни
помещения – умивалня, две
тоалетни, баня с два душа.
Цялата сграда е с PVC дограма
и подова настилка, отговаряща
на санитарните норми. Налице е
необходимото обзавеждане.
Къща с двор на един етаж и
8/
приземни помещения. На първия
етаж са спалните помещения.
Две тройни и една двойна стая.
Една баня и една тоалетна. На
приземния етаж са разположени
трапезария с кухненски бокс и
административна стая.
Помещенията са в добро
техническо състояние.
Вход, съоръжен с рампа за
6/
8

12

16.10.2018

настаняване
с деменция
от семеен тип
за
пълнолетни
лица с
деменция

Брестовица,
ул. Пирогов
№2

Борово
16.10.2018

ЦНСТПЛУИ

с.
Брестовица,
ул. Янтра №
9

лица с умствена
изостаналост

достъп на лица със затруднения
в придвижването. Три спални
помещения, обзаведени с легла,
гардероби и рафтове. Дневна и
трапезария, оборудвана с места
за хранене за всички
потребители едновременно,
както и с мека мебел и
телевизор. Има регистрирана
разливочна. Работен офис,
оборудван с бюра, работни
столове, шкаф за документация
и компютърни конфигурации за
всеки специалист. Санитарни
помещения за потребителите и
персонала. Базата е в добро
техническо състояние.
Разполагат с отделен вход.
Четири спални помещения за по
трима потребители, обзаведени с
легло с ракла, гардероб и
полица. Помещенията са
обзаведени така, че да създават
условия всеки един от
младежите да има свое лично
пространство. Две санитарни
помещения – тоалетна и баня, по
едно за всяка двойка стаи.
Дневна, обзаведена с мека
мебел, шкафове, телевизор и
компютър, който да е на
разположение на потребителите.

12/

9

13

Борово
16.10.2018

ЦНСТПЛУИ

лица с умствена
изостаналост

с.
Брестовица,
ул. Янтра №
9

Две помещения – кухня и
трапезария, обзаведени и
оборудвани с всички
домакински уреди и съдове.
Работен офис, съобразен с броя
на специалистите, оборудван с
мебели и офис техника.
Санитарни помещения за
персонала – тоалетна и баня.
Склад.
Обособени са шест спални
12/
помещения с по двама
потребители. Обзавеждането е
налично. Всяка спалня разполага
с легла с подвижен матрак и
ракла, гардеробче и полица.
Санитарното помещение с
умивални, тоалетни и душове е в
добро състояние, всяко едно от
тях е отделено с врата,
необходимо е освежаване.
Спазени са изискванията за
широчина на коридори и врати с
цел преминаване на инвалидна
количка. Бравите на вратите на
спалните и ключовете за
осветление са на подходяща
височина за достъп от инвалидна
количка. Обособени са кабинети
за трудотерапевт и психолог.
Обзаведен е офис с бюра,
работни столове, шкаф за
10

документация, заключващ се
шкаф за лични досиета на
потребителите на услугата,
необходимите компютърни
конфигурации и периферна
техника към тях, посетителски
столове. Има фитнес зала,
обзаведена е с уреди велоергометър, лежанка, стена,
пътека и др. Бивша зала за тихи
игри ще се използва за
трапезария. Помещението е
ремонтирано, с достатъчно
пространство. В него е
необходимо да се поставят
мивки, с цел спазване на
хигиенните изисквания. На
етажната площадка ще се
обособи дневна, която е бивша
телевизионна зала/игротека.
Стаята е добре осветена. Подът е
снабден с подово отопление.
Сградата се отоплява от локално
парно с дизелово гориво. В
помещенията са осигурени
отоплителни тела, осигуряващи
изискуемата постоянна
температура в съответствие със
санитарно-хигиенните
изисквания. Температурата на
отоплителните тела може да се
регулира от ползвателите.
11

14

Борово
16.10.2018

ЦОП

деца и техните
семейства

гр. Борово,
ул. Кл.
Охридски №
1

15

Бяла
16.10.2018

ДСХ

мъже и жени в
с.
нетрудоспособна Бистренци,
възраст
ул. Л.
Каравелов
№9

Сграда, собственост на Община
40/
Борово, представляваща
обособена част с площ от 370 кв.
м., която е трети етаж от
масивна триетажна сграда със
сутерен. ЦОП ще разполага с две
зали за индивидуална работа с
деца и семейства; две зали за
групови терапевтични
занимания с деца и семейства;
зала за обучения, екипни срещи
и групова работа с деца и
семейства; работен офис за
логопед, отделен офис за
психолог; отделни санитарни
помещения за потребителите и
персонала на Центъра. Налично
е съответното обзавеждане и
оборудване. Изградена е
достъпна архитектурна среда –
рампа и асансьор, както и
парапети, подпомагащи
придвижването.
Административната част е в
допълнително построени
помещения.
Двуетажна сграда. На първия
35/
етаж има три спални помещения
съответно с по 7, 5 и 4 легла. На
етажа има една баня и две
тоалетни. Вторият етаж
разполага с пет спални
12

16

Две
могили
17.10.2018

ЗЖЛУИ

лица с умствена
изостаналост

с.
Могилино,
ул. Мургаш
№1

помещения, като четири от тях
са с по 3 легла и едно е с 4 легла.
На етажа има една баня с
тоалетна и кухня с трапезария.
Сградата е на два етажа. На
8/
първия етаж са разположени:
коридор, кабинет на управителя,
стая за социалния работник и
трудотерапевтите, всекидневна,
стая на медицинската сестра,
баня и тоалетна. Стаята на
управителя е обзаведена с шкаф
за съхранение на досиетата на
потребителите, бюро, стол,
компютър и мултифункционално
устройство. Всекидневната е
обзаведена с мека кожена мебел,
секция, масички, телевизор и
радиокасетофон. На втория етаж
са разположени пет спални
помещения. Една стая с четири
легла, две стаи с по две легла и
две стаи с по едно легло. Всяка
от стаите разполага със
собствена баня и тоалетна и е
обзаведена с легла, секция с
телевизор и гардероб. Всички
прозорци в жилището са с ПВЦ
дограма с алуминиеви щори. В
помещенията са монтирани
съответно от един до два
радиатора за отопление. На
13

17

Две
могили
17.10.2018

ЦНСТПЛУИ

пълнолетни лица гр. Две
с умствена
могили, ул.
изостаналост
Ф. Тотю №
16

приземния етаж се намират
кухнята, столовата и пералното
помещение. Кухнята е
оборудвана с готварска печка,
два хладилника, две мивки,
съдомиялна, фритюрник,
микровълнова печка, тостер и
всички други необходими
прибори за хранене, съдове и
сервизи. В столовата има три
маси и 12 стола. Пералното
помещение разполага с три
автоматични перални, три маси
за гладене и метални сушилници
за дрехи. Социалната услуга не
разполага със системи за
повикване и няма изградена
достъпна среда. Хигиеннобитовите условия в сградата са
добри. Има повреди на част от
обзавеждането – врати на
шкафове поради поведенчески
отклонения на потребителите.
Услугата не разполага със
собствен транспорт /използват
автомобил на ЦНСТ – Две
могили – при възможност/
Масивна двуетажна сграда, като
за нуждите на ЦНСТ се използва
вторият етаж. Обособени са
общи помещения: склад, дневна,
стая за персонала, перално,

15/

14

18

Две
могили
17.10.2018

ЦОП

деца и техните
семейства

гр. Две
могили, ул.
България №
69

сушилно, трапезария с
кухненски бокс. Потребителите
са настанени в 3 обзаведени
двойни стаи и 3 тройни стаи. На
етажа има 4 санитарни възела
/баня с тоалетна/. Има външен
асансьор, който към датата на
мониторинга не работи.
Обзавеждането и електроуредите
са амортизирани и не се
обновяват. Помещенията се
нуждаят от ремонт поради
течове и влага.
Три помещения и санитарен
40/
възел с мивка в преддверието.
Всички помещения са с PVC
дограма. Монтирани са два
климатика за отопление. Подът е
с теракот. Две от помещенията
са преходни, като на едното е
монтирана подвижна преградна
стена /хармоника/, подходяща за
разделяне на помещението при
нужда. Едното помещение се
използва от социалните
работници, а другото от
арттерапевта и трудотерапевта.
Третото помещение е за
психолозите. Разпределени в
трите помещения е следното
обзавеждане: един метален шкаф
за документация, секция от
15
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Русе
23.10.2018

ЦНСТ
Надежда

деца и младежи
с увреждания

гр. Русе, ул.
Котовск №
10

20

Русе
23.10.2018

ЦНСТ
Любов

деца и младежи
с увреждания

гр. Русе, ул.
Котовск №
12 а

четири модула, шест работни
маси, 11 броя столове, три
работни бюра, два компютъра и
едно мултифункционално
устройство. Няма изградена
рампа позволяваща придвижване
на лица с инвалидни колички.
Двуетажна
къща,
масивна 14/
постройка на два етажа. Има
една дневна, игрова зала,
трапезария, антре; налице са 2
помещения /обособени като
административни/, които се
използват от персонала, 3 общи
помещения, които се използват
от потребителите по време на
периода на бодърстване и 6
спални
помещения
за
потребителите. В сградата има
общо 9 санитарни възела, от тях
8 се използват от потребителите
и 1 от персонала. В приземния
етаж има 1 перално отделение и
складово помещение. Изграден е
асансьор
за
улесняване
движението на потребителите.
В двора е изградена детска
площадка с беседка, пейки и
люлка.
Двуетажна
къща,
масивна 14/
постройка на два етажа. Има
обособени дневна, игрова зала,
16
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Русе
23.10.2018

ЦНСТ
Вяра

деца и младежи
с увреждания

гр. Русе, ул.
Будапеща №
2а

трапезария и антре. Налице са 2
помещения, обособени като
административни,
които
се
използват от персонала, 3 общи
помещения, които се използват
от потребителите по време на
периода на бодърстване и 6
спални
помещения
за
потребителите. В сградата има
общо 9 санитарни възела, от тях
8 се използват от потребителите
и 1 от персонала. В приземния
етаж има 1 перално отделение.
В двора е изградена детска
площадка с беседка, пейки и
люлка.
Изграден
е
асансьор
за
улесняване
движението
на
потребителите.
Сградата е газифицирана и се
отоплява локално с природен
газ.
Двуетажна къща, масивна
14/
постройка на два етажа. Има 2
дневни стаи, 5 спални
помещения, 2 кабинета на
специалисти. И на двата етажа
има санитарни помещения,
съответно за потребители и
персонал. Помещенията са
оборудвани и обзаведени според
спецификата на потребителите.
17
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Русе
23.10.2018

ЦНСТ

деца и младежи
с увреждания

гр. Русе, ж.
к. Дружба 3,
ул. Н. Й.
Вапцаров №
20

23

Русе
25.10.2018

целева група деца и младежи
с увреждания с
потребност от
постоянни
медицински
грижи

гр. Русе,
ул.Н. Й.
Вапцаров №
20

24

Русе
25.10.2018

Център за
настаняване
от семеен тип
за
деца/младежи
с
увреждания,
с потребност
от постоянни
медицински
грижи
Център за
настаняване
от семеен тип
за деца без
увреждания

деца без
увреждания

гр. Русе, ул.
Битоля № 1а

Отоплението е на газ.
Отделни помещения с площ 200
кв. м. – 3 спални, зала по
психомоторика, 2 всекидневни,
2 бани, 2 склада, перално
помещения; коридор и тераса –
50 кв. м., отделен вход с
достъпна среда. Сградата и
оборудването са в много добро
техническо състояние.
Част от сградата на ДМСГД с
помещения на четвъртия етаж.
Обща застроена площ 95 кв. м. в
североизточното крило.
Обособени са 4 спални
помещения, мебелирани и
оборудвани, всяко за по 2
потребители.

Сграда на 2 етажа, със следните
помещения: 4 спални
помещения, помещение за
хранене, 2 санитарни
помещения, кухненски офис и
стая за възпитател. В приземния
етаж се намира перално
помещение, сушилня и складово
помещение.

10/

8/

8/
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