
Анализ  

за развитие на социалните услуги на територията на община Разград 
за периода от 11.2015 г. – 10.2019 г. 

 

До 11.2015 г. на територията на община Разград са функционирали общо девет 

социални услуги - държавно делегирани дейности /ДДД/, към настоящият момент на 

територията на община Разград функционират общо осемнадесет социални услуги 

/ДДД/.   

Проекти: 

През 2016 година стартираха дейностите по  Проект BG05M9OP001-2.004-

0061-C01 „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред 

децата“, реализиран от Община Разград съгласно сключен с Министерство на труда и 

социалната политика, чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни 

програми и проекти" договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Общата цел на проекта е : 

Създаване на мрежа от устойчиви интегрирани услуги за ранно детско развитие в 

община Разград за превенция на социалното изключване и намаляване бедността 

сред децата и техните семейства. 

През 2016 г. стартираха и дейностите по BG05FMOP001-03.002- 0055-С01 по 

„Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Процедура 2014BG05FMOP001-

03.02 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020 г.“.Стойност на проекта: 121 610,50 

лв. Капацитет: 50 бр. лица. Преминали потребители към 02.10.2019 г. – 98 бр. лица.  

 Конкретните  цели  на операцията допринасят за допълване, надграждане и 

разширяване обхвата на действащата Национална програма за подпомагане на 

обществените трапезарии, като бъде гарантирана дейността на трапезариите в 

летния период от годината, за който не е осигурено национално финансиране.  
 

От 2015 г. в Домашен социален патронаж се предоставя услугата „Обществена 

трапезария“ 2015-г.2019г.  

2016 г. РД 04-449/16.12.2015 г. 9 545 лв. януари, февруари, март, април 2016 г.   

           РД 04-219/12.09.2016 г. 7 360 лв. октомври, ноември, декември 2016г.  

брой  сключени  договори за 2016 г. – 103 бр. 

2017 г.  РД 04-340/27.12.2017 г. обща стойност 28,520 лв. брой сключени договори 

61 бр. 

2018 г. РД 04-26/19.02.2018 г. обща стойност 30,015 брой лв. сключени договори 70 

бр. 

2019 г. РД 04-315/20.12.2018 г. обща стойност 36,105 лв.  брой сключени договори 

55 бр. 

Към Домашен социален патронаж е изградено Звено за предоставяне на 

услуги за социално включване на общо 200 потребителя, които получават  подкрепа 

от 40 лични асистента и 15 домашни помощника.  

 

От 01.10.2019 г. Община Разград стартира предоставяне на най-новата 

социална услуга - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. 

Дейностите ще се реализират по одобрен проект „Създаване на звеното за 



патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален 

патронаж гр.Разград“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, 

Приоритетна ос - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, 

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2. 

Проектът предвижда създаване на звено за патронажна грижа в Домашен 

социален патронаж-Разград за възрастни хора и лица с увреждания, като 

алтернативна и гъвкава форма на подкрепа в обичайна домашна среда, на 

територията на община Разград.  

         Общата стойност на проекта е 337 969.76 лв. 

Услугите по проекта са насочени към възрасти хора над 65 г.с ограничения 

или невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства. В 

рамките на 12 месеца, 17 домашни помощника, 2 медицински лица, лекар, 

кинезитерапевт, психолог и специалист "Социални дейности" ще предоставят услуги 

на общо 200 лица в риск.  

Основната цел на проекта е постигане на по-добро качество на живот и 

възможност за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в 

невъзможност за самообслужване на територията на Община Разград, посредством 

осигуряване на комплексна грижа от социално-здравни услуги в домашна среда. За 

постигане на това се създава звено за  патронажни грижи в Домашен социален 

патронаж. 

   

           Специфичните цели: 

 

1. Изграждане на  модел за патронажни грижи с оглед  осигуряване на 

почасови мобилни, интегрирани здравно-социални услуги на територията на 

общината за възрастни хора и лица с трайни увреждания и хронични заболявания в 

обичайната домашна среда, чрез прилагане на иновативен подход . 

2. Разширяване кръга на услугите и дейностите, предоставяни от Домашен 

социален патронаж - Разград насочени към лицата в риск с оглед оптимално 

задоволяване на потребностите; 

3. Подпомагане и разширяваме възможностите на потребителите за социално 

включване и за водене на самостоятелен живот; 

4. Подкрепа на зависимите членове на семействата на лицата с увреждания 

за по-активното им участие в социално-икономическия живот на общността; 

5. Създаване на работни места в сектора на социалните услуги и гарантиране 

на  качествена професионална грижа. 

 

Основните дейности по проекта са: 

1. Обособяване на офис по проекта-Ремонт, обзавеждане и оборудване на 

офис  по проекта и закупуване на транспортно средство. 

2. Подбор на потребители на услугите, оценка на потребностите- 

първоначално ще бъдат подбрани 129 лица - възрастни и лица с увреждания, които 

нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги ; 

3. Подбор, наемане и обучение на персонал за предоставяне на почасови 

услуги - Разкрити 22 работни места в сферата на социалните услуги, подбрани са 17 

домашни помощника, 2 лица -медицински специалист, почасово лекар, 

кинезитерапевт и психолог - 2ч. на ден. За организация и управление на звеното са 

наети и 2 щатни бройки персонал – специалист" социални дейности /диспечер на 

услугите - 1 и технически сътрудник - 1 бр., звеното е кадрово обезпечен и с 

управител - нает почасово. За всички наети лица преминаха обучение по програма, 

разработена от МЗ за предоставяне не специализирани услуги за лицата от целевата 

група. 

4. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

за нуждаещи се лица. Предоставяне на услугите ще бъде в рамките на 12 месеца  

1.10.2019. Основните дейности включват: лична помощ и подкрепа в ежедневието, 

здравни и медицински грижи съгласно нуждите, допустими извън медицинско 

заведение, социална и психологическа подкрепа и извършване на кинезитерапия за 

потребителите на центъра. Съгласно регламента на процедурата предоставянето на 

услугите е до 2 часа на ден на потребител. 

 

 



Очаквани резултати:  

• Постигане на физическо, психическо и социално благополучие за 

нуждаещите се лица на територията на общината ,посредством осигурени мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги  психологическа и кинезитерапия по 

домовете. 

• Гарантиране на качество и професионализъм, изграден кадрови потенциал 

за подобен вид грижа, наетите лица ще бъдат обучени, на същите ще бъде оказвана 

професионална подкрепа, супервизия и психологическо консултиране.  

• Създадена професионална работна среда, обособен и оборудван офис, 

осигурена възможност за мобилна грижа в отдалечените населени места посредством 

закупен автомобил. 

 

Със средства от Фонд социална закрила  през 2016 г. е извършен частичен ремонт 

на покривната настилка на Дневен център за деца и младежи гр. Разград. 
 
На 01.12.2019 г. приключва изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-

0023-C01 „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на 
социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и 
съпътстващи услуги в общността за деца и младежи" по процедура на директно 
предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите 
за деца" по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура" на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. 
Съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата 
на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за 
управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за 
деца, Община Разград по проекта следва да: 

� Обнови съществуващия Център за обществена подкрепа и достигне 
капацитет от 100 места; 

� Включи нови дейности за Център за социална рехабилитация и 
интеграция към предоставяните от Дневен център за деца с увреждания 
услуги и достигане капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за 
консултативни услуги; 

� Разкрие нова услуга Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна 

възраст, с капацитет 8 места; 

� Разкрие нова услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-

годишна възраст, с капацитет 4 места. г 

Към настоящия момент разкритите социални услуги са:  

� Център за обществена подкрепа гр. Разград, с капацитет 
45 места; 

�  Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 25 
места. 

В съответствие с декларираното на етап подаване на проектно предложение 
следва до приключване на строително-ремонтните работи да стартира създаването 
на съответните услуги. 

За социалните услуги - Преходно жилище и Наблюдавано жилище 
финансирането и предоставянето ще е по проект по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.019 
„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 
2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и 
семейства" Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020, който е в процес на разработка и предстои да бъде подаден.  

Предстоят да бъдат разкрити нови и социалните услуги - „Кризисен център“ с 
капацитет 10 места и Център за настаняване на пълнолетни лица с деменция 2х10 
места. 

Част от потребителите на социалните услуги на територията на 
община Разград, участват в редица конкурси на национално и местно ниво, 
от който са отличени с множество от призове, статуетки и грамоти описани 
по долу: 

 
 



ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 
    През периода от 12 – 13.09.2018 г. в гр. Приморско ДЦДМУ участва в XI Конкурс 

за творчески изяви за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви  надежди“ 

организирано от сдружение „Сияйна Зора“ град Шумен, където спечелихме следните 

награди: 

- Първо място за най-добра цялостна програма 

- Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие в категория : Група за 

танц „Хорце“  

- Грамота за Дебют 

- Грамота за най-всеотдаен ръководител на Авансцена   

- Принос за цялостно художествено творчество 

- Грамота за специална награда за поощряване развитието на таланти при хора 

с ментални увреждания  категория Вокално изпълнение на песента 

Вяра,надежда и любов  

- Приз за Устрема на вътрешната сила създаваща несломимост на човешки дух  

    На 03.11.2018 г. ДЦДМУ участва в Гала концерт на лауреатите на XI конкурс за 

творчески изяви на хора с ментални увреждания“ Неоткрити, красиви надежди 

2018“. Събитието беше организирано от Община Шумен и Сдружение „Сияйна Зора“, 

в концертна зала на Общински младежки дом- гр. Шумен. 

    През периода от  12 – 13.09.2019 г. в гр. Приморско ДЦДМУ участва в XII Конкурс 

за творчески изяви за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви  надежди“ 

организирано от сдружение „Сияйна Зора“ град Шумен, където спечелихме следните 

награди: 

Дневен център за деца и младежи с увреждания и тази година участва в конкурса  

с музикално – творческа програма.  

- Трето място за най-добра цялостна програма 

- Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие в категория : Група за 

танц   

- Грамота за най-всеотдаен ръководител на Авансцена   

- Оригинален подход при създаване на художествена програма за хора с 

ментални увреждания  

- Грамота за специална награда за поощряване развитието на таланти при хора 

с ментални увреждания  категория Вокално изпълнение 

- Приз за Устрема на вътрешната сила създаваща несломимост на човешки дух 

 

Участия на деца от КЦНСТДБУ 

2016 г. 

Турнир по тенис на маса „Освобождение“ – І-во място и златен медал, 

момчета 

            ІІ –ро място , сребърен медал, момичета 

52-ро издание на лекоатлетически крос  „ Освобождение на Разград“ – ІV –то 

място, момчета 

Областен турнир по тенис на маса  „Петър Петров“ – ІІІ – то място, момиче и 

момиче , грамота 

Участие на момче в състезание по танци , Формация „Пулс“ – ІІ място – Враца, 

ІІІ място Бургас, 

Участие на момиче в танцов клуб „Еми Денс“ – Златна купа за колективно 

участие 



20 издание на Благотворителен турнир по футбол за деца, лишени от 

родителски грижи – І място 

Турнир по тенис на маса „Капанска Коледа“ – ІІ и ІІІ място – момче и момиче 

Общински коледен турнир по тенис на маса , гр. Кубрат – ІІІ място –бронзов 

медал, момче 

2017 г. 

Турнир по тенис на маса „Освобождение“ – І-во място и златен медал, момиче 

             ІІ и ІІІ място момчета – медали и 

статуетки 

Най- добър състезател на Общинско първенство по тенис на маса – І място –

купа и грамота, момиче, ІІ и ІІІ  място медал и грамота, момчета 

Традиционен турнир по тенис на маса , с. Осенец  - І и ІІ място, момчета 

Конкурс за дизайнер и коафьор „Като майсторите“  - гр. Варна  – участие на 

момиче 

ІХ Международен фестивал на изкуствата – гр. Балчик – участие на момче във 

формация „Пулс“ –златни медали, купи и сертификат 

21 Благотворителен турнир по футбол на малки вратички за деца, лишени от 

родителски грижи – І място, медал и купа 

Турнир по тенис на маса „Капанска Коледа“ – група двойки ІІ място – 

момичета, ІІІ място – момчета 

2018 г. 
44 турнир по тенис на маса „Освобождение“, по случай Деня на Разград – две 

ІІ места, момчета 

Крос „Освобождение“ – ІІІ място , момиче 

Първо областно първенство първенство по тенис на маса, гр. Завет – три 

първи места и шампионска титла 

Конкурс  за най-добър млад фризьор и гримьор , ПГО „Станка Николица 

Спасо- Еленина“ – ІІ място   

Областен турнир по тенис на маса  „Петър Петров“  - І и ІІІ място, момчета 

Традиционен турнир по тенис на маса , гр. Търговище – ІІ място, момчета 

Фестивал на красотата и прическите на  Cristiano of Roma – Италия - участие  

на три момичета 

Спортен турнир за деца в риск , гр. Търговище  - участие в три дисциплини- 

лека атлетика, баскетбол и минифутбол, купа за най-много събрани точки, медали 

Турнир по тенис на маса „Ангел Кънчев“ , по Програма „Превенция на 

агресията, чрез спорта“ – купа, момчета , смесени двойки – І място 

22 издание на Благотворителен турнир по футбол за деца, лишени от 

родителски грижи – ІІ място, медали и купа 

2019 г. 
Спортен турнир за деца в риск , гр. Търговище  - участие в три дисциплини- 

лека атлетика, баскетбол и минифутбол, ІІ място купа, медали, момчета и момичета 

23 издание на Фестивал на Радостта, с. Ястребино, грамота за участие 

Състезание по безопасност на движението, организирано от Детска 

педагогическа стая - V място  

Общински празник „Децата-бъдещето на света“ – крос – ІІ място, момчета 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ПОДАЙ РЪКА” 
РАЗГРАД 

2015 год. 

Участие в IX национален конкурс за хора с ментални увреждания „Неоткрити, 

красиви надежди” в гр. Шумен – спечелени награди: 



1. III-то място за най – добра цялостна програма 

2. Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие 

3. Грамота за участие в изложба 

4. Статуетки 

Участие в I- ви Национален фестивал „Един ден в Лудогорието” и печелене на 

Грамота  

 
2016 год. 

 Участие в X- ти Национален конкурс за хора с ментални увреждания „Неоткрити, 

красиви надежди” гр. Шумен – спечелени награди: 

1. Грамота за III –то място 

2. Грамота за участие в изложба 

3. Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие 

4. Статуетки 

Участие в Национален фестивал „Един ден в Лудогорието” и печелене на Грамота  

 

2017 год. 

Участие в Международен фестивал за хора с увреждания „Несебър без граници” – 

спечелени награди : 

1. Диплома за I –во място за хореография за танц  

2. Благодарствено писмо 

Участие във фестивал„Светът е за всички” гр. Русе - Грамота 

Участие в трети  многожанров фестивал „ Един ден в Лудогорието” - Грамота 

2018 год. 

Участие в XI- ти Национален конкурс за хора с ментални увреждания „Неоткрити, 

красиви надежди” гр. Шумен , провел се в гр. Приморско – спечелени награди: 

1. Грамота за III- то място  

2. Индивидуална награда и I- во място за изпълнение на самостоятелна песен 

на Станка Борисова 

3. Индивидуална награда и I- во място за изпълнение на самостоятелна песен 

на Свилен Радев 

4. I- во място награда на публиката  

5. Статуетки 

 

Участие в четвърти многожанров фестивал „Един ден в Лудогорието” - 

Грамота 

Участие във Фестивал „Светът е за всички” в гр. Русе - Грамота 

 

2019год. 

Участие в XII- ти Национален конкурс за хора с ментални увреждания „Неоткрити, 

красиви надежди” гр. Шумен , провел се в гр. Приморско – спечелени награди: 

1. I- во място за най –добра цялостна програма 

2. Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие  

3. Индивидуална награда за песен на Станка Борисова 

4. Индивидуална награда за песен на  Свилен Радев 

5. Златен медал и номинация за впечатляваща визия на Свилен Радев 



6. Приз скритата сила на несломимия човешки дух творяща съзидателност на 

Нефисе Ахмед 

7. Статуетки 

 

Участие в многожанров фестивал „Един ден в Лудогорието” 

Предстои ни участие в гр. Русе „Светът е за всички” 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ 
 

2015г. 

� Участие във Фестивал „Цветни мисли” по инициатива на сдружение„Търговищко 

дружество за психично здраве” 

 

2016г. 

� Грамота Трети фестивал на хората с неравностойно положение „ДА ПОДАРИМ 

МЕЧТА” в категория „Стихотворения” 

� Грамота Трети фестивал на хората с неравностойно положение „ДА ПОДАРИМ 

МЕЧТА” в категория „Песни- индивидуални изпълнения” 

� Грамота Трети фестивал на хората с неравностойно положение „ДА ПОДАРИМ 

МЕЧТА” в категория „Танци” 

� Грамота Трети фестивал на хората с неравностойно положение „ДА ПОДАРИМ 

МЕЧТА” в категория  „Пиеса, скеч” 

� Грамота Трети фестивал на хората с неравностойно положение „ДА ПОДАРИМ 

МЕЧТА” в категория  „Приложно изкуство-сувенири” 

� ДИПЛОМ за участие  в III фестивал на хората в неравностойно положение „ДА 

ПОДАРИМ МЕЧТА” Медовина 2016г. 

� Индивидуални грамоти за участие във Фестивал „Цветни мисли” гр.Търговище  

са връчени на шест потребители. 

� III място в X  Конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания 

„НЕОТКРИТИ, КРАСИВИ НАДЕЖДИ” 

� Грамота за участие в „Пети национален фолклорен събор Лудогорие” гр. 

Разград 2016г. 

� Грамота за участие в X конкурс за хора с ментални увреждания „НЕОТКРИТИ, 

КРАСИВИ НАДЕЖДИ” Шумен 2016г. 

� Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие /категория-група/в X 

конкурс за хора с ментални увреждания „НЕОТКРИТИ, КРАСИВИ НАДЕЖДИ” Шумен 

2016г. 

� Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие /категория-

индивидуално изпълнение/в X конкурс за хора с ментални увреждания „НЕОТКРИТИ, 

КРАСИВИ НАДЕЖДИ” Шумен 2016г. 

 

2017г. 

� Грамота за участие  в  ІV Фестивал на хората с неравностойно положение „ДА 

ПОДАРИМ МЕЧТА” в с. Медовина – 2017 г. 



� Диплом  за второ място – сребърен медал  от ІV фестивал на хората с 

неравностойно положение „ДА ПОДАРИМ МЕЧТА” в категория „Базар – 

приложно изкуство” в с. Медовина 2017 г. 

� Диплом  за първо място – златен медал  от ІV фестивал на хората с 

неравностойно положение „ДА ПОДАРИМ МЕЧТА” в категория „Танци” в с. 

Медовина – 2017 г. 

� Похвала за инициативност в работата по случай Световен ден на социалната 

работа 2017г.  

� Капански събор за активно участие и отлично представяне на група „Усмивка”  

общ.Разград 

� Грамота от Фестивал „Светът е за всички” за успешно участие на КСУВХУ 

с.Просторно общ.Разград 2017г. 

2018г. 

� Диплом – І място-златен медал в категория „Песни” на Васил Атанасов от V 

фестивал на хората в неравностойно положение „Да подарим мечта”с. Медовина; 

 

� ІІ място- в ХІ Конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания 

„НЕОТКРИТИ, КРАСИВИ НАДЕЖДИ” Приморско 2018г. на ЗЖ ЛУИ ; сдр. Сияйна зора, 

Шумен; 

 

� ІІ място- в ХІ Конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания 

„НЕОТКРИТИ, КРАСИВИ НАДЕЖДИ” Приморско 2018г. на ЗЖ ЛУИ ; сдр. Сияйна зора, 

Шумен; 

 

� Грамота от ХІ Конкурс за хора с ментални увреждания „НЕОТКРИТИ, КРАСИВИ 

НАДЕЖДИ” Приморско 2018г. Категория: Вокално изпълнение на Ангел Петров;  

 

� Грамота за участие в Девети национален фестивал на клубовете за народни 

танци КАПАНСКА КИТКА – РАЗГРАД 2018година;  

 

� Грамота за участие във фолклорен събор „Петровска китка” 2018 на ТГ 

„Усмивката ни отива”, Велики Преслав; 

 

� Грамота СПЕЦИАЛНА НАГРАДА категория „Народни танци”, Втора възрастова 

група на  ТГ „Усмивката ни отива”; фолклорен събор „Петровска китка” 2018, 

Велики Преслав; 

 

� КАПАНСКИ СЪБОР  за активно участие и отлично представяне на Група 

„Усмивката ни отива” към Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с 

увреждания с. Просторно с художествен ръководител Иванка Танева; 

 

� Грамота от ХІ Конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания 

„НЕОТКРИТИ, КРАСИВИ НАДЕЖДИ” Приморско 2018г.за впечатляваща визия и 

сценично присъствие  Категория: Група  танц „Мини – мюзик хол” на ЗЖ ЛУИ ; 

 

� Благодарствен адрес от Златка Иванова експерт-координатор в НАСО - за 

участие в изложението на социалните услуги в рамките на Европейската 

конференция в Златни пясъци; 

 

� Грамота за участие във Трети многожанров национален фестивал за хора с 

увреждания „Един ден в Лудогорието” на КСУПЛУ; 

 

� Грамота за успешно участие във фестивал „Светът е за всички” гр. Русе; 

 



� Диплом в категория”Базар приложно изкуство” от V фестивал на хората в 

неравностойно положение „Да подарим мечта”с. Медовина; 

 

� Грамота за участие в V-ия фестивал на хората в неравностойно положение”Да 

подарим мечта” Медовина 2018 г.; 

 

� Грамота на ЗЖ ЛУИ Лауреат на ХІ конкурс за творчески изяви на хора с 

ментални увреждания „НЕОТКРИТИ, КРАСИВИ НАДЕЖДИ” 2018г.; 

 

� Грамота от ХІ Конкурс за хора с ментални увреждания „НЕОТКРИТИ, КРАСИВИ 

НАДЕЖДИ” Приморско 2018г. Номинация на сдружение „Сияйна зора” за принос 

към художествена програма в Категория: Хореография на Иванка Танева;  

 

� Грамота НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА НА ЗЖ ЛУИ от Сдружение „Сияйна зора”; XI 

конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви 

надежди”, Приморско 

 
2019г. 

� Грамота за участие в XII национален конкурс за хора с ментални увреждания 

„КРАСИВИ, НЕОТКРИТИ НАДЕЖДИ” категория„Костюми” гр.Приморско 2019г. 

� Грамота за участие в XII национален конкурс за хора с ментални увреждания 

„КРАСИВИ, НЕОТКРИТИ НАДЕЖДИ”-Второ място за „Най-добра цялостна 

програма”  гр.Приморско 2019г. 

� Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие/индивидуално 

изпълнение/ на Ангел Костов  гр.Приморско 2019г. 

� Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие /категория-група/ 

гр.Приморско 2019г. 

� Грамота за отлично представяне в организиран уъркшоп от екипна на 

КЦНСТДМУ на КСУПЛУ с.Просторно 2019г. 

� Грамота за участие в X национален фестивал на клубовете за народни 

хора„Капанска китка” гр.Разград 2019г. 

� Грамота за участие на 4-ти многожанров национален фестивал на хора с 

увреждания „Един ден в Лудогорието” под патронажа на Кмета на Община 

Разград 2019г. 

� Грамота за отлично представяне в Капански събор на група „Усмивката ни 

отива” 2019г. 

� Грамота за участие в конкурс „Летен сандвич” в категория- Любим сандвич на 

публиката, организиран от екипна на ДПЛД гр.Разград 2019г. 

� Грамота за участие и достойно представяне в народния събор в с.Побит камък 

общ.Разград 2019г. 

� Сертификат за благодарност за персонална ангажираност, социална 

отговорност и принос за развитие на кампания за събиране на пластмасови 

капачки. 

 



За отговорната социална политика, която община Разград провежда е 

удостоявана с редица награди на национално ниво както следва: 

През 2016 г. е удостоявана с награда за „Социална ангажираност и добри 

практики“;  

През 2017 г. е присъдена наградата за „ Принос в популяризирането и 

утвърждаването на професията социален работник“; 

През 2018 г. е присъдена голямата награда на Община Разград „За цялостен 

принос в социалното развитие на България“,  

През 2019 г. е присъдена 10 годишната юбилейна награда „ За активни социално 

отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България“, всички 

тези награди са присъдени от Националният алианс за социална отговорност. 

Всяка календарна година всички социални услуги под патронажа община Разград 

отбелязват с богата седмична програма „Световният ден на социалната работа и 

социалния работник“.  

През 2019 г. Община Разград беше домакин на Национален форум на тема 

„Инвестицията в кадрите – инвестиция в бъдещето на социалните услуги“ с 

партньорството на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за 

социално подпомагане и Национален алианс за социална отговорност.  


