
Държавата не бива да финансира социалния център в Лозница 

 

С нескрита изненада узнах, че Агенцията за социално подпомагане открива два нови 

социални центъра  в общините Разград и Лозница, след успешно осъществени 

проекти за разкриване на нови социални услуги в общността.  

Как се прахосват с лека ръка държавни пари за съмнителни и неуспешни 

проекти?  

С какви аргументи г-жа Татяна Костова, Директор на РДСП – Разград, е предложила 

на началника си Ивайло Иванов да се открият две нови социални услуги?  

Има ли двоен стандарт към другите социални доставчици за сметка на 

определени общини и малък кръг неправителствени организации?  

Ще изразя критичната си оценка за спорните начинания, които трудно могат да бъдат оценени като 

удачни. За успешно реализиран проект се приема, когато са постигнати планираните цели, които са 

одобрени в договора за финансиране; приети са технически и финансов отчети; бюджетът е изпълнен 
целесъобразно над 90% от допустимата сума; налице са трайни видими резултати и има устойчивост.  

Кое от изброените условия е изпълнено в Лозница?  

Познавам много добре проекта за създаване на център за социална рехабилитация и интеграция в 

град Лозница, защото съм негов създател (написах го през 2009 г.) и бях негов ръководител до 

началото на месец май 2011 г.  

Основните недостатъци на този европейски проект в Лозница (договор BG051PO001-5.2.06/D01/0034) 

са:  

І. Не успя да постигне заложените цели да предложи „качествени социални услуги за хора с 

увреждания в община Лозница с цел интеграцията им в обществото”. Как измерихте качеството на 

новата социална услуга, като не са осъществени важни дейности и не са постигнати планираните 42 

индикатора?  

ІІ. Не е постигната друга специфична цел на проекта „Реинтеграция на трайно 

институционализираните граждани с увреждания от Дома за възрастни хора с физически увреждания 

в село Ловско.” На практика това беше формална дейност, особено след месец май 2011 година. 

Хората в този дом са силно ограничени в придвижването си, защото липсва асансьор или рампа и над 

20 човека са изолирани на втория етаж. Защо премълчавате този факт, г-жо Костова?  

ІІІ. Не е повишено “качеството на съществуващите социални услуги в община Лозница“, което е 

третата специфична цел на проекта. Разполагам с достатъчно документални доказателства, които съм 

изготвял лично до кмета Айхан Хашимов и местния представител на АСП Севдалина Стоянова, които 

двамата пренебрегваха дружно.  

ІV. При одобрен бюджет от 127 816 BGN са изплатени едва 25 563 BGN (20%), които до момента не са 

отчетени. Как с 1/5 от планираните средства са постигнати заложените цели? /Справка към 

28.02.2012 г. в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти 

на ЕС в България /ИСУН/ http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=41044/.  

V. Не са изпълнени въобще 1/3 от всички планирани дейности и повечето от 42 индикатора, което е 

пълен провал, ако се оценява обективно:  

Дейност 5. Създаване на междуинституционален екип (2-6 месец). Създадени са предпоставки за 

качествено предоставяне на услугите. Включване на всички заинтересовани страни в процеса на 

работа по проблема.  

Дейност 9. Организиране и провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите 

по проекта (12 месец). Целта на тази дейност е популяризиране на постигнатите резултати по 

проекта.  

http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=9183&Itemid=41
http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=9183&Itemid=41


Дейност 10. Информационна кампания за популяризиране на Центъра (1-12 месец). Цел: 

Популяризиране дейността на ЦСРИ-Лозница и ОП. Предоставяне на информация на по-голям кръг от 

хора.  

Дейност 11. Издаване на „Ръководство с практически съвети за управление на ЦСРИ” (11 месец). Цел: 

Популяризиране на добрите практики и опит в предоставяне на социални услуги в общността и по-

конкретно в ЦСРИ.  

VІ. Липсва добре обучен и мотивиран екип – имаше сформиран екип към края на месец март 2011 г., 

който се разпадна след интригите на главния счетоводител и кмета на общината. Напуснаха двама от 

обучените специалисти, не беше назначен психолог, който е ключов експерт за тази социална услуга.  

VІІ. Липсва подходящ ръководител на екип, който да мотивира служителите. Избраната за 

ръководител Хатидже Дрангова показа колебливи умения да ръководи и подаде сама молба за 

освобождаване, която след това оттегли. Категоричен съм в оценката си, понеже имам лични 

наблюдение и разполагам с доклад от първата супервизия от края на месец март 2011 г.  

VІІІ. Много лошо финансово управление и хаос в документацията. Сключените трудови договори със 

специалистите от ЦСРИ не съответстват на българското законодателство, независимо че бяха 

променяни от счетоводителя Тотка Паисиева три пъти за 35 дни. По проекта не са одобрени средства 

за прослужено време и стаж, но работодателят е длъжен да начислява и изплаща тези задължителни 

надбавки на назначените служители. Има предписание от Дирекция „Инспекция по труда” - 

Търговище.  

ІХ. Неизпълнени задължения на кмета на община Лозница към наети експерти по проекта. 

1.Експертът за изготвяне на интернет-страница по проекта спечели съдебно дело за неизплатени 

възнаграждения за над 1500 лева. В момента се очаква съдебното решение по иска на ръководителя 

на проекта срещу кмета Хашимов за неизплатени възнаграждения и разходи за командировки.  

2.Има внесен обвинител акт срещу кмета Айхан Хашимов за извършено престъпление и отделно 

прокурорска преписка за възложен ремонт на центъра.  

3.Формална и непрофесионална работа на местния представител на АСП Севдалина Стоянова, която 

показа спорна компетентност да контролира този проект.  

4.На 9.12.2011 г. сме завели писмен сигнал за ЦСРИ в Лозница до г-жа Татяна Костова – директор на 

РДСП Разград, на който няма отговор до момента. В него посочваме, че:  

1.Няма асансьор, нито платформа за хората с физически увреждания на долните крайници.  

2.Липсва достъпна среда за хора с увреждания. Не може и не трябва да се открива нова социална 

услуга в общността за силно уязвима социална група – хора с увреждания, а услугата да бъде на 

втория етаж в сграда на края на града, на място със силен наклон. До този център има поне 25-30 

стъпала, които лично изкачих 2 пъти през лятото на 2011г., когато отидох да попитам какви са 

условията за ползване и как набират нови клиенти.  

3.Лично видях на едно място хора с видими психични проблеми (неспокойни, шумни), които екипът 

приема за „хора с увреждания” и хора с физически увреждания. По методиката за предоставяне на 

социални услуги в общността не могат да се събират заедно клиенти с различни заболявания и 

потребности, защото това е пречка на успешна социална интеграция.  

4.Втория път посетих дневния център заедно с майка си, която е на 72 години с ТЕЛК решение с 96% 

при доказани 7 заболявания, от които половината на долните крайници. Много трудно майка ми успя 

да изкачи това голямо препятствие, което считам за определена обида към хората с увреждане. 

Същия проблем имаше при слизане по стълбите, което отне около 20 минути.  

5.При одобрен бюджет от 206 591 BGN са изплатени едва 41 318 BGN (20%), които до момента не са 

отчетени. Как с 1/5 от планираните средства са постигнати заложените цели? Справка към 

28.02.2012г. в ИСУН: http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=41116.  
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