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Софтуерните продукти в помощ  на специалистите 

в социалните услуги  

 
Програмните продукти, използвани в ЦСРИ за възрастни и 

ЦСРИЛПРИЗ обхващат организационния процес, отчитането на 

документооборота, формирането и изчисляването на таксите на 

потребителите, което съкращава времето за работа с документация и 

оптимизира дейностите в социалните услуги. 

 

Социалните  услуги ЦСРИ за възрастни с увреждания и ЦСРИ за лица 

с психични разстройства работят със следните 4 софтуерни продукти:  

 

1) ФОУ – Админ – за отчитане на документооборота от дейности с 

потребители и от други дейности; 

2) ФОУ – Админ – Клиент; 

3) ФОУ – Такси – за формиране и изчисляване на такси за СУ; 

4) ФОУ – Такси- Клиент. 

 

 



1) ФОУ – Админ 



1) ФОУ – Админ 

“ФОУ – Админ “ е софтуер, чрез който специалистите в ЦСРИ за 

възрастни с увреждания и ЦСРИ за лица с психични разстройства 

планират и отчитат своята дейност . 

 

Програмата дава възможност да се: 

 

• Планират  и отчитат индивидуалните и груповите дейности на 

специалистите с потребители; 

 

• Да се въвежда почасовата заетост от дейности  извън пряката 

работа с потребители като участия в обучения, консултация на 

близки; документи; 

 

• Да се пишат и принтират  протоколи в реално време от  

консултации на близки, на потребители, телефонни разговори, 

групови  занимания, индивидуални или групови посещения, да се 

изготвят планове и отчети на специалистите и други. 



Да се генерират и печатат бланки за: 

 Потребителски картони  за провеждани дейности на  специалистите с 

потребителите; 

 Месечните отчети на служителите за проведените дейности; 

 Бланка почасова заетост на служителите, включваща дейностите за  

пряка и непряка работа с потребители; 

 Годишна форма за отчитане на специалистите, в която се се описва 

среднодневния  брой часове отработени с потребители за месеците и 

дейността от пряка работа с потребители; 

 Месечна форма –обобщена справка за извършените дейности с всеки 

един потребител  - какво и от кой специалист; 

 Трудотерапевтичен доклад; 

 Доклад  за извършени дейности с потребител /към ДСП/ОЗД/ – с 

възможност за избор на период 

 Присъствена книга 

 График  за отпуски 

 Организатор на задачи 

 



•   Въвеждане на план и отчитане  за служител или екип от служители за       

поредица от дати – ПРЯКА РАБОТА 

 

• Избиране на конкретен служител или екип от служители за дадена 

дата/дати 



Там, където все още не се е осъществил плана, остава отбелязано с “-”. 

Програмата дава възможност да се отчита и непланирана дейност. 



Бързо планиране и отчитане на служител или екип от служители за 

конкретна дата. 

Избира се конкретната дата, след това конкретен служител или 

екип от служители. 



Програмата дава възможност да се прави редакция на всяка записана 

информация - например превръщане на индивидуалната работа в групова; 

редакция на инд. или групова работа /ако се наложи да се добави или 

премахне потребител/, времетраене, вида дейност и т.н. 
 



Налична е възможност и за въвеждане на дейности, извън преките с 

потребители, като консултации на близки, участие в екипни срещи, 

обучения и т. н. 



Потребителски картон 

Тук се визуализират записаните и извършени дейности, в какво се 

състоят, времетраенето и от кой специалист/и са извършени. 



Месечен отчет  за служител 

Генерира се  информация  по дни от месеца за всички потребители, с 

които пряко е работил конкретния служител, вида работа и 

времетраенето, както и подготовката за нея. 



Почасова заетост на служител 

Генерират се видовете дейности  /преки и непреки с потребители, екипни 

срещи, работа с близки и други/ по дати с конкретното времетраене.  



Генерира се обобщена справка по дати за всички потребители на 

социалната услуга  – какво е извършено и от кого за дадения клиент. 



В присъствената книга се визуализират  часовете или дните за посещения 

на потребителите, което се извлича от вече въведената информация за 

деня. 

Цялата информация, която е въведена има възможност да се генерира, 

принтира и запазва за целите на отчетността в услугите. 



Има възможност за въвеждане на отпуски на служителите. Функцията е 

да се “забрани”  записването на информация за този служител в периода 

на отпуск, както и той да се визуализира в отчетните форми на 

специалиста като “Отпуск”. 



Програмата има Организатор на задачи, в който могат да се записват 

важни задачи за изпълнение с краен срок – дати за договори, оценки на 

ИП, срещи за преглед на плана и т.н. При въведена задача софтуерът 

сигнализира преди крайния срок. 



Програмата дава възможност за генериране на  доклад на 

трудотерапевта - Трудотерапевтичен лист, в който има възможност 

за дописване. Изработен по зададеното в указание на АСП. 



Програмата дава възможност да се генерира и  “Доклад за извършени 

дейности”, като периода на доклада се избира от служителите – за 1 

месец, 3-месечен, 6-месечен и т.н. Той включва всички дейности  и 

мерки за подкрепа извършени с  потребителя, както и възможност за 

дописване на заключение. Подходящо при  оценки, подаване да доклади 

към ДСП/ОЗД и т.н. 



След задаване на съответния период се генерира доклада. 



2) ФОУ – Админ - Клиент 

За удобство на потребителите има и софтуерен продукт ФОУ-Админ – 

Клиент, чрез всеки ползвател на социалната услуга  има акаунт и парола, 

които позволяват да вижда ограничена информация, касаеща се до 

неговия график и потребителски картон. 





3) “ФОУ– Такси“ 

“ФОУ - Такси“ е уеббазирано приложение – софтуерен продукт, чрез 

който специалистите на ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания и 

ЦСРИЛПРИЗ формират и изчисляват таксите на потребителите за 

ползването на социалната услуга. Програмата е изработена и 

съобразена с изискванията на нормативните документи в тази област. 
 
 



Програмата дава възможност за: 

 

• Съставяне на списък с потребители, включващ необходимата 

информация за всеки от тях, отнасяща се до формирането на месечното 

им задължение; 

 

• Въвеждане на комунално –битови разходи; 

 

• Бърз отчет – да се въвеждат часовете на потребителите по дни (и 

съответния брой часове за деня); т.е. присъствията им; 

 

• Да се генерира и печата  таксова книга за съответния месец; 

 

• Да се синхронизират двата софтуера  - ФОУ-АДМИН и ФОУ-

ТАКСИ. С това присъствията на потребителите с бутон се 

прехвърлят в таксовия софтуер и генерирането на присъствията и 

таксовата книга става за секунди след въвеждане на КБР. 

 

• Да се плащат, печатат и сторнират при необходимост квитанции; 

 



• Списък с потребители 

Програмата дава 

възможност да се 

отбележат и запазят 

всички необходими 

данни за лицето, 

отнасящи се до 

формирането на 

неговото задължение. 

Пр.: съобразявайки 

датата на раждане 

софтуерът взема под 

внимание навършване 

на възраст 18 г. и 

съответно включва 

дадения потребител в 

таксовата книга. 



• Въвеждане на комунално –битови разходи; 

От началната страница, се 

задава  поле „Комунално – 

битови разходи“, отваря се 

прозорец за въвеждане на 

съответните разходи за 

месеца. 

 

При необходимост има 

възможност за корекция на 

въведената информация. 
 



• Бърз отчет – да се въвеждат часовете на потребителите по дни 

 (и съответния брой часове за деня) ; 

Задава се конкретната дата, избира се конкретния потребител от списъка 

и се записва съответния брой часове за деня, след което въведената 

информация се запазва. 



Програмата е разработена така, че позволява на специалистите да 

зададат определен период, който им е необходим и да изберат дали за 

този период да се появят  въведените часовете на всички потребители 

или на едно конкретно лице. 

 

При грешно въведен запис има възможност той да бъде изтрит и 

въведен отново с коректни данни. 

 

 



• Генериране и печат на таксова книга 

След въвеждане и запазване на необходимата информация се избира 

конкретния месец и програмата автоматично  генерира таксовата 

книга. 



Таксовата книга е 

разработена по образец от 

указание на АСП. 

Формирането и 

изчисляването също са 

съобразени с Тарифа за 

таксите за СУ и указания 

за това.  
 



В края на страницата има бутон за печат, визуализира се цялата 

таксова книга за преглед, след което може да бъде разпечатана във 

желания формат. 



Плащане, печат и сторниране на квитанции 

След  въвеждане на всички часове и   попълване на КБР, на началната 

страница на програмата се генерират платените или неплатените 

задължения на потребителите на социалната услуга. 



След задаване на бутон “плати”  се отваря поле за въвеждане на  

дължимата сума на лицето. 

След задаване на бутон “плати и печат”  програмата автоматично 

генерира 3 квитанции. 
 



В поле “Списък с потребители”, срещу всяко лице има бутон “настройки” 

=> “задължения”.  

Отваряйки това поле се генерират всички задължения на лицето с опция за 

печат. 



Към софтуерния продукт ФОУ – 

Такси е създаден и ФОУ – Такси - 

Клиент, чрез който всеки 

потребител или негов 

настойник/близък има акаунт и 

парола, които позволяват да вижда 

ограничена информация, касаеща 

неговите месечни задължения. 
 

4) “ФОУ– Такси- Клиент“ 



Софтуерните   програми  са адаптираини за работа през мобилни 

устройства - телефони, таблети. Това дава възможност за гъвкавост и 

динамичност на работата. 

 



1. Уеббазираното приложение дава възможност за работа от неограничен 

брой устройства – компютри, таблети, телефони; 

 

2. Бързо техническо обслужване без идване на място на компютърен 

специалист; 

 

3. При уеб базирана услуга не се инсталира нищо на даден компютър. 

Нужни са само браузър и интернет връзка.  

 

4. Двата основни  софтуера спестяват значително от времето за изготвяне 

на документация в СУ – в зависимост от капацитета - до  5 и повече 

дни месечно от работата с документация; 

 

5. Улеснява се организацията и контрола от ръководителя - всичко което 

е въведено за деня от служителите може да се прегледа с едно 

кликване; 

 

6. Дава възможност за незабавно отчитане на дадена дейност от 

служителите, като тя се разпределя в оформен документ/отчетна 

форма. 

 

Предимста при работата с уеббазирани софтуерните продукти: 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 

 

МАРГАРИТА САРИЕВА  

 

Управител  

на  

ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18 години  

и 

ЦСРИ за лица с психични разстройства и интелектуални 

затруднения, град Велико Търново 

 

 

Контакти : 

Телефони: 0888 840 116; 062/ 65 13 58;  

e-mail: csri_18@abv.bg; msarieva@mail.bg 

 


