
Модел на партниране на Община Русе  

с Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

и неправителствените организации – доставчици  

на социални услуги. 
 

30.05.2018 г., гр. Русе 

 



Партньорство чрез прилагане на нормативната уредба, която 

регламентира взаимоотношенията  

между Община Русе и доставчиците на социални услуги: 

1.   Закон за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане – 

чл. 37 и чл. 38 от Правилника, регламентират реда за възлагане 

управлението на социалните услуги, след провеждането на конкурс за 

доставчик. 

          Съгласно чл. 39а от ППЗСП, кметът на общината сключва договор с 

доставчика, класирал се на първо място в конкурса. 

 

2.  Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗСМА/: 

          В чл. 61 от ЗСМА се регламентира реда за осъществяване на 
общинското сътрудничество с юридически или физически лица с цел 
изпълнението на конкретен проект или дейност. 

 

 

    



В Община Русе функционират, общо 41 социални услуги, от тях 35 

социални услуги в общността и от резидентен тип. Те са разкрити като 

общински услуги на делегиран от държавата бюджет и всички те са 

предоставени за управление на доставчици на социални услуги.  

• Социални услуги за деца и младежи от резидентен тип и в 

общността – 19 

• Социални услуги за възрастни от резидентен тип и в общността – 16 

Първите договори са сключвани за период от 1 год., а от 2007 г. вече са за 3 
г.  

Политиката на Община Русе в тази насока има тенденция за промяна, 
свързана със стимулиране на доставчиците, които поддържат добре 
материалната база на общинските социални услуги и инвестират собствени 
средства за тяхното развитие да получават правото да управляват 
социалната услуга със срок на договора за период от 5 г.  

• Специализирани институции за възрастни – 3 

• Социални услуги, местна дейност – 3 

 

 



Доставчици на социални услуги, 

 с които Община Русе си партнира в предоставянето на 

социалните услуги: 

 
 1. РАЛИЗ-БАЛИЗ 

 2. Център за психично здраве ЕООД гр.Русе 

 3. Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ гр. Русе 

 4. Съюз на слепите в България 

 5. Сдружение „Център Динамика“ Русе  

 6. Фондация „Трета възраст“ 

 7. Фондация „Приятелска подкрепа“ 

 8. Сдружение „Русенска католическа организация“ Каритас 

 9. Сдружение “Дете и пространство“ 

 10. СНЦ „Еквилибриум“ 

 11. Български червен кръст  

 



Сключен договор 

между Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

за срок от 5 години 

- Осъществяване на съвместна учебна и научноизследователска 

дейност, за постигане на високи резултати от практическите 

упражнения по различните дисциплини, учебна клинична 

практика, учебна практика по социална и клинична социална 

работа и преддипломен стаж. 

- Провеждане обучения, практики и стажове на студенти, 

докторанти и специализанти в Общински бази - здравни, 

социални и учебни заведения на територията на Община Русе. 

- Осигуряване на специалисти - наставници с необходимото 

образование, квалификация и професионален опит от 

Общинските бази, в които се осъществяват обученията. 



 
Какво разбираме под партньорство: 

 Взаимна подкрепа и споделена отговорност, обединени от 
общи принципи, ценности и визия в полза на уязвимите 
групи и обществото като цяло;  

 Обмяна на опит, на идеи, финансово партниране, 
осъществяване на общ проект; 

 Взаимодействие и координация между различни организации 
и институции, които обменят помежду си възгледи, 
отговорности и равни права при реализиране на обща цел; 

 Взаимоотношения, основаващи се на взаимно доверие, в 
резултат на които между тях се споделят  ресурси, 
отговорности и рискове; 

 Сътрудничество за извършване на дейност от общ интерес за 
развитието на нейното качество и ефективност; 

 Осъществяване на съвместна дейност между две и повече 
организации/институции с обществена полезност в 
дългосрочен план.  



Ползите от партньорството: 

 
Допринасят за по-високото качество на услугите, които се предоставят.  

Възможности за иновативност и дългосрочни резултати, устойчиви в 
бъдещето. 

 В дух на партньорство неправителствените организации допринасят за 
реализирането на принципите и философията на Областната и Общинската 
стратегии 2016-2020 г. за развитие на социалните услуги 

 Наличие на общинска стратегия за развитие на социалните услуги, която 
обвързва всички участници. 

 Добро познаване на нуждите от социални услуги в конкретната община, 
информация за обучения, форуми и пр. 

 Като партньори на Община Русе по множество проекти и инициативи, 
неправителствените организации  имат възможности да реализират в по-
голям мащаб мисията на организациите си в работата с уязвими групи.  

 Като представители на гражданското общество в община Русе 
неправителствените организации въвеждат иновативни практики в 
социалната работа и използват ефективни механизми за осигуряване на 
социално включване на целевите групи.  



Ползите от партньорството: 

 

 Възможност да участие в политиките на местната власт, с 
изготвяне на стратегии, планове, чието ефективно изпълнение е 
в полза на хората, за чиито интереси и нужди работят  
организациите. 

 Възможност за представяне пред студенти, преподаватели на 
стратегии, планове, добри практики в сферата на социалните 
услуги. 

 Община Русе е предоставила сграден фонд за организиране на 
различни по вид и капацитет социални услуги, финансирани 
със средства от държавния бюджет. 

 По покана на Община Русе,  потребителите от различни 
социални услуги за деца и лица участват в много инициативи и 
мероприятия, благоприятстващи интеграцията и социалното им 
включване в обществото. 

 

 



 
Нужди подкрепяни от партньорството: 

 Повишаване възможностите за социално включване и по-активно 
участие на потребителите на социалните в обществения живот, 
създаване на нови социални контакти и приятелства. 

 Осигурява прозрачност и популяризиране за дейностите на всяка 
неправителствена организация и  нейната разпознаваемост. 

 Привличане на  външна подкрепа. Повишаване на капацитет. 
Повишаване на информираност. Надграждане на опитност. 

 Организиране на съвместни инициативи, кампании и различни форуми 
за планиране и отчитане на изпълнение на социалните дейности и 
социалните услуги в Община Русе. 

 Повишаване компетенциите и квалификацията на специалистите, 
работещи в социалните услуги и респективно качеството на 
предоставяната от тях социална услуга.  

 Удовлетворяване на нуждите на деца и лица, нуждаещи се от помощ и 
подкрепа. 

  Финансови нужди. 



 
Примери за добро партньорство с Община и 

неправителствени организации 

 

 Партньорството на Община Русе с неправителствените 
организации е създавано през годините. В партньорствата са 
инвестирани много знания, опит, оптимизъм. Неправителствените 
организации  защитават позициите си, печелят конкурси и 
доказват своето развитие и професионално израстване. 

 Община Русе предоставя възможност на неправителствените 
организации в сектора да управляват след проведени конкурси 
социалните услуги като делегирана от държавата дейност.  

 Община Русе търси партньорството на неправителствените 
организации по различни програми и проекти. 

 В рамките на това партньорство се осъществяват обмени на опит с 
неправителствени организации от много страни в Европа за 
споделяне на идеи, теми, добри практики и резултати. 



 
Подкрепа получена при партньорството: 

 

 Опит, възможност за представителство на национално ниво по 
значими теми, политики и практики.  

 Развитие на ноу-хау идеи, възможности за финансиране, 
дофинансиране чрез проекти и програми;  

 Възможности за мултиплициране на добри практики. 

 Методическа, финансова, организационна помощ и подкрепа. 

 Взаимодействието на неправителствените организации с Община 
Русе допринася за надграждане на капацитета на организациите, 
предоставяне на човешки ресурс в хода на реализиране на 
различни дейности по проекти и популяризиране на 
организациите като надежден партньор в социалната сфера, 
образование, здравеопазване.  



 

Подкрепа получена при партньорството: 

 

 Институционална, финансова, експертна, морална, която 
осигурява устойчивост в реализиране на целите и дейностите  на 
организациите в посока на  подкрепа за  децата и лицата от 
различни целеви групи и техните семейства. 

  Методическа подкрепа за ефективност и качество на социалните 
услуги. 

 Повишаване компетенциите и квалификацията на специалистите, 
работещи в социалните услуги и респективно качеството на 
предоставяната от тях социална услуга. 

 Повишаване възможностите за социално включване и по-активно 
участие на потребителите на социалните в обществения живот, 
създаване на нови социални контакти и приятелства. 



Модел на партниране на Община Русе  

с Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

и неправителствените организации – доставчици на 

социални услуги 

 
    

  Благодарим Ви за вниманието! 

 
    Дирекция „Здравни и социални дейности”, 

Община Русе 

    гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 


