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Увод 
 

С приемането на Закона за социалните услуги (ЗСУ) през 2019 г., в сила от 1 

юли 2020 г., е регламентирано задължението на всяка общинска администрация, 

предоставяща социални услуги, да направи анализи и предложения от кметовете като 

доставчици на тези услуги до Агенцията за социално подпомагане (АСП) за включване 

в Националната карта на социалните услуги. 

  Във връзка с планирането на социалните услуги е приета „Наредба за планиране 

на социалните услуги“, в сила от 9 април 2021 г., която дава технологията и стъпките 

относно задълженията на общините при извършване на анализите и изготвянето на 

предложенията от кметовете на общините. „Наредбата за планиране на социалните 

услуги“ регламентира критериите за определяне на социалните и интегрираните 

здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой 

потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от 

държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги 

по чл. 34 от Закона за социалните услуги, както и редът за нейното разработване и 

актуализиране. Анализът е извършен на територията на община Горна Малина, като 

служителите, пряко ангажирани с процеса на планиране на социалните услуги на 

общинско ниво са събрали данни и обобщили информацията за потребностите от 

социални услуги на територията на общината. 

Настоящият анализ представя реалното състояние и перспективите на 

социалната политика в община Горна Малина и дефинира необходимостта от развиване 

и предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочени към подобряване на 

достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността 

на системата за социални услуги и използването на структурните фондове на 

Европейския съюз.  

    Докладът е изготвен на база проучване на ситуацията от 2017 г. до 2021 г. и в 

процес на партньорство между заинтересованите страни в Община Горна Малина - 

Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане” – Елин Пелин, 

доставчици на услуги, представители на рисковите групи, неправителствени 

организации и др. и е продукт на съвместните усилия на целия екип, определен със 

заповед на Кмета на общината и с активното участие на членовете на Съвета по 

въпросите на социалните услуги при община Горна Малина.  

    

   Съгласно чл. 39 от наредбата, анализът задължително включва:  

 показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани 

здравно-социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата; 

 съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината и брой на 

техните потребители (общ и по видове услуги и групи потребители); 

 брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални 

услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи 

потребители); 

 информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по 

видове услуги); 
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 данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 

години; 

 информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура 

(видове и материална база); 

 информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността 

по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. 

 

 

1 Методология  
 

1.1 Цели  
 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели 

осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на 

индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които 

изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика; 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за 

които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

 

1.2 Методи и източници на анализа   
Настоящият анализ е изработен въз основа на целите, принципите и 

приоритетите, заложени в Закона за социалните услуги, Закона за социално 

подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето 

и др. 

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически 

проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в 

община Горна Малина, като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество 

на наличните услуги. Потърсена е обратната връзка и за нагласите в очакванията на 

заинтересованите страни – териториални структури на АСП, граждански организации и 

потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът на проучването 

обхваща територията на община Горна Малина. 

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни. Използваха се следните  източници на информация: 

 Национален статистически институт 

 ГРАО 

 Органи, които по силата на закон имат право да събират и администрират 

съответните данни – ДСП - Елин Пелин, ДБТ - Ихтиман 

 Общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, 

образователни и хуманитарни дейности и др.,  

 Данни, документация на доставчиците на услуги за действащите социални 

услуги в общините. 

 Училища, лични лекари и пр., които разполагат с информация за състоянието на 

свързаните сектори със социалните услуги. 

Анализирането премина през следните етапи: предварителен /дефиниране на 

целта и очаквани резултати/, същински /конкретната практическа дейност/ и 

заключителен /оценка и обобщение на резултатите, изводи/. 

При изготвяне на анализа е приложен подходът на съгласуване на позициите и 

отговорностите на държавните институции, местната власт в социалната закрила на 

населението и борбата срещу социалната изолация. Специално внимание е обърнато на 

насърчаване на активното участие на неправителствените организации  за хората с 



 

 
5 

увреждания и на останалите участници в гражданското общество, работещи в 

социалната сфера на територията на община Горна Малина. Изпълнението на 

стратегическите цели ще създаде условия и ще допринесе за изграждането на 

минимален гарантиран брой и вид услуги в общността и подобряване качеството на 

грижа в институциите.  

 

 

2 Показателите в общината по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

 

№ Наименование на критерия Данни за 

община Горна 

Малина 

(брой) 

1 общ брой на населението  7 270 

2 общ брой на пълнолетните лица 264 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  1 107 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  1 830 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  558 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  
20 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  419 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  558 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
210 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  
23 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

105 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  264 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 24 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

3 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 
25 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

6 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 489 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

50 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 7 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
2 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 21 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
1 
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среда 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 1 830 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

110 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
23 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
62 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
62 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
60 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

60 

 

 

 

3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи  
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. 

в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: с. 

Горна 

Малина, ул. 

„Четвърта“ 6 

 

Всички 

деца; Деца 

в риск по 

смисъла 

на Закона 

за закрила 

на детето; 

Деца с 

увреждания 

и техните 

семейства и 

роднини 

30 

ДДД 

1. информиране и 

консултиране - 23 

2. общностна 

работа - 28 

3. застъпничество 

и посредничество - 

0,1 

4. терапия и 

рехабилитация - 48 

5. обучение за 

придобиване на 

умения - 12 

 

1. информиране и 

консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения; 

6. подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения (за младежи над 

16-годишна възраст). 

Община Горна Малина,  

Община Елин Пелин, 

София град  
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Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица 
Място Целева 

група 

Бро

й 

мес

та 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: с. 

Горна 

Малина, 

ул. 26 № 

13 

Деца и лица с 

различни 

видове 

увреждания, 

емоционално

-

поведенчески 

проблеми и 

девиантно 

поведение, 

нарушение в 

развитието; 

деца и лица с 

различни 

форми на 

зависимости; 

деца и лица, 

жертви на 

различни 

форми на 

насилие и 

експлоатация

; други 

20 1. информиране и 

консултиране - 12 

2. общностна работа 

- 4 

3. застъпничество и 

посредничество  - 5 

4. терапия и 

рехабилитация - 187  

5. обучение за 

придобиване на 

умения – 115 

6. подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения - 39 

 

1. информиране и 

консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения; 

6. подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения. 

Община Горна Малина,  

Община Елин Пелин, 

Община Мирково, 

София град, Радомир 
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3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани 

от оперативни програми. 

 

На територията на община Горна Малина няма социални и интегрирани здравно-

социални услуги, финансирани по оперативни програми. 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на Община Горна Малина 
Приложение № 1 – таблица желаещи  

 

Видове социални и ИЗС 

услуги 

ЦСРИ Център за деца 

и младежи 

Асистентска 

подкрепа 

Брой на социалните и ИЗС 

услуги по видове 

1 1 0 

Брой желаещи да ползват 

услугите 

700 - 1081 310 0 

 

 

 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Горна Малина   
 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 
1. Вид социална услуга - ЦСРИ, Община Горна Малина   

Капацитет –20 потребители 

брой потребители от други общини – 41 броя 

- 33 потребители от общ. Елин Пелин, обл. Софийска 

- 7 потребители от гр. София 

- 1 потребител от Община Мирково 

2. Вид социалната услуга – Център за деца и младежи – Община Горна Малина  

Капацитет – 20 потребители 

брой потребители от други общини – 52 броя 

- 1 потребител от гр. Радомир 

- 2 потребители гр. София  

- 49 потребители от община Горна Малина 

 

 

Асистентска подкрепа 
 

Място 

Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой лица, 

администри

ращи 

услугата 

Териториален обхват 

 24 0 0 0 0  
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6 Информация за демографското развитие в община 

Горна Малина  
 

Демографското състояние на територията на община Горна Малина е резултат 

от действието на влияния и фактори, които от една страна са характерни за Република 

България, от друга страна са характерни за демографското развитие на европейските 

страни, а от трета са обусловени от специфичното историко-културно, социално-

икономическо и демографско развитие на самата община. Населението на община 

Горна Малина живее в села. 

Върху демографското развитие на населението на общината влияние оказват 

демографските процеси, които са общовалидни както за развитите страни, така и за 

страните в преход. Това са процесите, свързани с високите нива на смъртност и 

емиграция и намалената  брачност и раждаемост. Сериозно влияние върху тези процеси 

оказват полово-възрастовата, етническа, образователни структури на населението, 

както и урбанизацията. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, 

както в количествено, така и в качествено отношение.  

Община Горна Малина е една от малките общини в България, по брой 

население. Общината е на 199-то място от 246 общини и на 13-то място в Област 

София (от 22). 

Към края на 2021 година населението в общината е 7536 души. 

 
Данни/информация за демографското развитие в община Горна Малина за последните 5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой  7270 7985 6659  6753  6887  

Раждаемост брой  57  52  45  34  42 

Смъртност брой  158  124  115  139  108 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -101 -72 -70 -105 -66 

Заселени брой  312 1965  304  246  173  

Изселени брой  97 310  114  73  23  

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- +215 +1655 +190 +173 +150 

Гъстота на населението бр. души на кв. км. 24   27 22  22   23 

Брой градско население брой  -  - -  -  -  

Брой селско население брой 7270  7985 6659 6753 6887  

                                                                                                                   Данните са на ГРАО  

 

Въпреки отрицателния естествен прираст на населението (по-голям брой 

умирания отколкото раждания), благодарение на високия механичен прираст през 2017 

до 2021 година, в периода се наблюдава ръст на населението. 

Етническа структура.  

Етническият състав на община Горна Малина се различава от средното за 

страната, тъй като в общината почти няма население от турски етнически произход – 

само 6 лица, които се изчисляват като 0 %. Тази разлика е за сметка на по-високия дял 

българи. По отношение на ромския етнос – делът му в община Горна Малина е 0,2 %, 

като числово изражение, това са 119 лица, определили се като роми. 

Данните от последното преброяване на населението към 07.09.2021 г., по данни 

на НСИ. 
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                                                                                                          По данни на НСИ  

 

 

Прираст.  

Естественият прираст на населението на община Горна Малина следва 

тенденцията в България като цяло, а именно – наличието на отрицателни показатели. 

За сметка на това тези показатели не търпят съществени промени. Естественият 

прираст за 2017 година е с показател -93, а този за 2021 година е -94. 

Механичният прираст от своя страна бележи положителни промени в 

положителна насока за населението на общината. Разликата между заселените и 

изселените традиционно не е голяма през годините. През 2017 година механичният 

прираст (заселени – 198; изселени - 129) е с положителен показател 35. През 2020 

година населението в общината прецедентно се увеличава значително като разликата 

между заселените (общо 1520 човека) спрямо изселените (общо 198 човека) е в размер 

на общо 1322 човека в полза на заселените. 

Една от основните причини за механичния прираст и прецедентното увеличение 

на заселените в община Горна Малина се дължи на епидемичната обстановка, свързана 

с Ковид-19, благодарение на която така наречената „вътрешна миграция“ взе превес в 

посока „град-село“, като това показват и данните на Националния статистически 

институт за демографските процеси в страната през 2020 г. 

 

 

 

7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Горна Малина 
 

7.1 Социална инфраструктура 
Община Горна Малина е част от Югозападния район, съответно и част от района от 

ниво 1 (NUTS 1) „Югозападна и Южна централна България”. Разположена в Софийска 

област, общината заема площ от 295,26 кв. км, около 4% от територията на областта 

(7020 кв. км). Община Горна Малина непосредствено граничи с общините Ботевград, 

Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково. Столицата София е на 25 км. 

1.1. Административен център на община Горна Малина 

Общински център е с. Горна Малина, където са разположени основните институции и 

местната администрация. Другите 13 населени места в състава на общината са: 

Белопопци, Байлово, Долна Малина, Априлово, Гайтанево, Негушево, Осоица, 

Саранци, Макоцево, Долно Камарци, Стъргел, Горно Камарци, Чеканчево и пет вилни 

зони: “Овче бърдо”, “Киси кория”, “Търни дол”, “Родовска чешма” и “Осоица”. 

 

7.1.1. Социални услуги 

 

На територията на община Горна Малина съществуват два центъра, предоставящи 

социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция (капацитет – 20 

места) и Център за социална рехабилитация и интеграция „СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ“ 

(капацитет – 30 места). И двете сгради, в които се осъществяват услугите, са в 

регулация и се намират в село Горна Малина. Разполагат с добре поддържани 
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материални бази, оборудвани с терапевтични и образователни материали и 

съоръжения, както и уреди за рехабилитация. Сградите на двата центъра са достъпни за 

хора с увреждания и в тях са обособени следните помещения: зали за лечебна 

физкултура и рехабилитация; кабинети за трудотерапия; кабинети за групова работа; 

кабинети за индивидуална работа; кабинети логопед/психолог; кабинети ръководител 

на ЦСРИ; съблекални, фоайета за изчакване и санитарни помещения. Община Горна 

Малина разполага и със свободни терени за строеж и сгради общинска собственост, 

които да бъдат преустроени за разкриване на нови социални и интегрирани здравно-

социални услуги. 

Община Горна Малина води активна социална политика в няколко основни 

насоки: предоставяне на социални услуги на възрастни хора, предвид спецификата на 

застаряващо население на общината; намаляване на социалната изолация на хората в 

неравностойно положение; реализация на дейности, които подобряват социалната 

атмосфера на територията на общината. 

Към 2020 година броят на предоставяните социални услуги в общината се вдига 

от три на пет. Предоставяните услуги са следните: 

● “Домашен социален патронаж” – обслужени над 250 платени потребители; 

● “Обществена трапезария” (до 2018 г.) и “Предоставяне на топъл обяд” 

(след 2018 г.) - услугите за предоставяне на храна на хора в затруднено 

положение са финансирани от Фонд социална закрила и Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане - 

предоставени на съответно 160 и 300 потребители; 

● „Личен асистент”, финансирана от Министерството на труда и социалната 

политика - предоставена на 120 потребители. 

● “Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина”, който 

до края на 2020 година е предоставил услуги на 250 потребители. 

● „Патронажна грижа” е стартирана през 2020 год. и през същата са 

обслужени 49 потребителя. 

 

7.1.2 Жилищни условия  

 

Преобладаващата част от жителите живеят в тухлени жилища. Над половината 

от домакинствата разполагат с повече от три стаи. Много голяма част от жилищата 

(93%) се отопляват с дърва и въглища. До момента около 40% от жилищата са 

преминали през различни реконструкции с цел топлоизолация смяна на дограмите 

(36%), топлоизолация (6%). Всяко пето домакинство използва енергоспестяващи 

електрически лампи. Намеренията за промени в краткосрочен план също са налице – 

20% смятат да сменят дограмата, 21% да топлоизолират жилището си. Тези нагласи се 

движат по-скоро в рамките на очакваното. Имайки предвид, че тухлените еднофамилни 

жилища като цяло са с по-добра топлоизолация от останалите жилищни сгради, 

интензивността, с която се правят реконструкции с цел топлоизолация може да бъде 

определена като много добра. Данните са от План за интегрирано развитие на Община 

Горна Малина. 

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване а 

ползването им 

Автобусен транспорт  

Автобусният транспорт на територията на общината не удовлетворява нуждите 

на населението. Причините за това са главно малкото автобусни линии и лошото 

разпределение на автобусния график. Автобусните линии са четири, като едва две от 

тях покриват по-голямата част от населените места в общината. Последният автобус от 

гр. София в посока с. Горна Малина тръгва в 16:55 часа, което не покрива нуждите на 
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големия брой пътуващи, а именно онези по повод на трудови правоотношения. Тези 

проблеми се дължат на липсата на желаещи в общината да предоставят транспортни 

услуги на територията на община Горна Малина, което е породено от малкия брой или 

дори липсата на пътници по места в определени часове. 

ЖП транспорт  

Подбалканската Ж.П. линия София – Бургас минава през територията на 

общината, като пътническите влакове спират на Горна Малина, Негушево, Саранци, 

Чеканчево, Макоцево и Долно Камарци. Гаровата инфраструктура (собственост на 

БДЖ) и сградите по места са в лошо състояние, някои частично или напълно 

разрушени, което до голяма степен намалява потребителите на този вид транспорт. 

Отдалечеността на спирка Горна Малина от самото село е друга такава причина. От 

друга страна честотата на пътнически влакове, минаващи през общината се е увеличила 

от четири на шест пътнически влака дневно, които дават възможност за придвижване 

до София на запад и до гр. Карлово на изток. Разписанието на тези влакове също е 

подобрено и е добре съобразено с потребностите на населението в общината. Бързите 

влакове, движещи се по Подбалканската ЖП линия не спират на 

гарите на територията на общината. 

Територия и историческа връзка със съседни територии: 

Община Горна Малина е разположена на около и над 600 метра надморска 

височина. Задбалканските котловинни полета обуславят планинския и полупланински 

характер на общината. В територията на общината влизат Саранската и 

Долнокамарската котловини, със специфични климатични характеристики. 

Най-високият връх на територията на общината е връх Звездец (1654,8 м). 

Земеделския фонд на община Горна Малина възлиза на 134 191 дка. От тях около 

91 000 дка са обработваеми площи, 10 000 дка са поливни. Горският фонд възлиза на 

140 055 дка. Около 40% от територията на общината е заета от планини и гори. 

Община Горна Малина се намира в Югозападна България и попада в границите 

на Югозападен район за планиране на България. Тя е част от област София и 

представлява 4% от територията на областта. Граничи с общините Ботевград, Правец, 

Етрополе, Елин Пелин и Мирково. 

Община Горна Малина има най-силни връзки с град София и общините Елин 

Пелин и Ботевград, в частност с техните общински центрове. Още в ТУП от 1985 г. се 

отчита въздействието на София върху развитието на община Горна Малина, както 

функционално, така и пространствено. Столицата се намира на 25 км и достъпността е 

намаляла значително в последните години. Това се дължи на неудобните транспортни 

връзки и намаляването на транспортните оператори, желаещи да предоставят услугите 

си на територията на общината. Селата от северната част на общината имат интензивни 

връзки и с град Ботевград. Но те са все по-ограничени, поради затруднените 

комуникационни връзки през прохода и липсата на директен обществен транспорт до 

града. Транспортната осигуреност и състоянието на пътищата са от ключово значение 

за интензивността на регионалните връзки. Именно поради това връзките изток запад 

са по-активни от връзките север-юг. 

Специфичното географско разположение на общината (на южните входове на 

старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни 

пластове и следи от човешко присъствие още от античността. През територията на 

общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. На различни места в 

общината при разкопки са открити следи от сгради, строени по римско време. В 

местността Калугерица, по долината на река Смолска, между селата Байлово и 

Смолско, е открито праисторическо скално светилище с астрономически календар. To 

представлява комплекс от четири пещери в бигорна скала, разположени в ниските 

части (от 5 до 15 метра над местния ерозионен базис) на V-образното сечение на 

речната долина. Пещерите са известни сред местното население като Калугерските или 

Манастирските пещери. 
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7.2 Образование  

В община Горна Малина функционират общо 4 учебни институции, от които три 

са общински: 

- Детска градина „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина – средищна и 

защитена, с филиали  - по една смесена група в Априлово и в Долно Камарци; 

- Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” – Априлово - средищно; 

- Средно училище „Христо Ботев” – Горна Малина - средищно, 

и от учебната 2022/2023 г. едно Частно основно училище „Космос” – Осоица. 

В общината няма висши учебни заведения. 

Образователните институции са с целодневна форма на обучение и са достъпни 

за  всички деца от 2-годишна възраст до приключване на образованието им.  

Няма необхванати 4, 5 и 6-годишни деца за задължително предучилищно 

образование, както и подлежащи на задължително образование.  

За всички деца и ученици от населените места на общината до образователните 

институции е осигурен собствен и специализиран транспорт.  

Групите в Детската градина са с брой деца над норматива, защото през 

последните години в общината се заселиха много млади семейства с малки деца. 

Капацитетът на сградата на детската градина в Горна Малина е за 6 групи. Общината 

има проект за разширяването й с още 4 модула за 4 групи, но е необходимо целево 

финансиране от държавата, за да започне строителството. 

За пълнолетните лица  в двете общински училища се предлага самостоятелна 

форма на обучение, като в ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Априлово, са записани 47 

пълнолетни граждани. Те имат възможност да завършат първа образователна степен на 

средното си образование и  Първа степен на професионална квалификация по 

професията „Работник е хранително – вкусовата промишленост”, код 541050, 

специалност  „Хранително – вкусова промишленост”, код 5410501. 

 

 

Изводи: В община Горна Малина през учебната 2022/2023 г. са записани и се 

обучават в Детска градина „Вяра, Надежда, Любов” 173 деца в 7 групи, от които 117 

деца са на задължително предучилищно образование, и 30 деца посещават яслена група. 

В двете общински училища се обучават общо 529 ученици в дневна форма, от 

които: 

- I – IV клас – 187 ученици в 13 паралелки; 

- V -  VII клас – 175 ученици в 9 паралелки; 

- VIII - X клас  - 48 ученици в 3 паралелки по професията „Работник в хранително 

- вкусовата промишленост” – за придобиване на  Първи професионален разряд в 

ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Априлово; 

- VIII -  XII клас – 119 ученици в 5 паралелки по професията „Сътрудник в малък и 

среден бизнес”  - за придобиване на Втори професионален разряд в СУ „Христо 

Ботев” – Горна Малина; 

- 274 ученици от Първи до Седми клас в 15 групи за Целодневна организация на 

обучението; 

- 20 ученици на ресурсно подпомагане, от които 15 се подпомагат от ресурсни 

учители, психолози и логопеди от РЦПППО – София област. 

- Един ученик със СОП се обучава индивидуално в СУ – Горна Малина. 

Няма слети паралелки в общинските училища. Маломерните самостоятелни 

паралелки под 10 ученици са две - в ОбУ – Априлово, за които има решение на 

Общински съвет Горна Малина и съгласие от Началника на РУО София-регион. 

Обучението в образователните институции е от смесен тип и протича в дух на 

толерантност и недискриминация.  
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В Частно основно училище „Космос” – Осоица се обучават 20 ученици в 

целодневна форма, от които: 

- 3 деца в една 5-годишна подготвителна предучилищна група; 

- I – IV клас – 8 ученици; 

- V -  VII клас – 9 ученици; 

- 1 ученик на индивидуално обучение. 

Чрез квалификация на педагогическите специалисти се допринася за 

усъвършенстването на образователните условия. В средното училище в Горна Малина 

всички учители са с висше педагогическо образование. 

Община Горна Малина има голям потенциал за развитие на туризма. 

Настъпилите съществени промени в икономиката през последните години, съчетани с 

благоприятните природни дадености, квалификацията на работната ръка и сравнително 

високото равнище на партньорство между местните власти, бизнеса и структурите на 

гражданското общество показват, че общината е мобилизирала ресурсите си за 

постигане на икономически растеж и преодоляване затвореността на местната 

икономика. Квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси е изведена на 

преден план, като предпоставка за осъществяване на приоритетите. 

Училищата изпълняват своя план - прием на ученици предимно от селата, 

намиращи се на територията на общината, както и на ученици от община Елин Пелин.  

Училищата,  съвместно с Общината,    регулират вида на професиите и 

специалностите, по които се обучават учениците, съгласно нуждите на общината от 

квалифицирана работна ръка.  

На територията на Община Горна Малина няма наличие на Центрове за 

подкрепа за личностно развитие или специализирани обслужващи звена по ЗПУО и към 

момента не е необходимо създаването на такива. 

 Учебно материалната база на всички образователни институции отговаря на 

държавните изисквания. Предлаганото образование е качествено – потвърждава го 

фактът, че голяма част от завършилите средно образование продължават обучението си 

в университети, а останалите се реализират безпроблемно на пазара на труда. 

 

 

(Приложение № 2 – таблица образование) 

 

 

7.3 Здравеопазване 

Здравният статус на населението е добър. Преобладаващата част от жителите 

определят своето здравно състояние като много добро – 17%, сравнително добро (53%) 

и задоволително (17,9%). Данните са от последното преброяване на населението  - към 

07.09.2021 г. / НСИ/ 

Въпреки тази самооценка, почти всеки втори жител на общината посочва, че има 

хронично заболяване. Съвсем естествено в тази категория попадат по-често по-

възрастните групи. Предвид по-високата възраст на населението, това е по-скоро в 

рамките на очакваното. 

В община Горна Малина са регистрирани пет стоматологични кабинета, от тях 

два в с. Горна Малина, един в с. Чеканчево и един в с. Долно Камарци, както и един в 

Медико-дентален център в с. Априлово. 

В Медико-дентален център в с. Априлово има общопрактикуващ лекар и се 

поддържат осем медицински специалисти, включително от столицата, обслужват 
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населението по отношение на неотложни състояния, манипулации и прегледи, както и 

за контролиране на хронични заболявания. Застъпените специалности са: 

 

• Педиатър 

• Кардиолог 

• Хирург 

• Вътрешни болести 

• Ендокринолог 

• Очни болести 

• Хомеопатия 

• Физиотерапевт 

 

          Медико-денталният център има клинична лаборатория и чрез аптеката и 

дрогерията си предоставя базисен набор от лекарства и медицински изделия за нуждите 

на населението, обаче не разполага със специализирана апаратура и възможности за 

третиране на по-сериозни състояния. Също така, в него няма условия за стационарно 

лечение. 

        Ограничените възможности за предоставяне на специализирани здравни услуги 

се компенсират от Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Елин Пелин и 

Звеното за бърза и неотложна помощ към Многопрофилна болница за активно лечение 

“Св. Анна” гр. София (бивша Окръжна болница). 

Разположена в съседния град Елин Пелин, на около 15 км. от с. Горна Малина, 

Многопрофилната болница за активно лечение “Елин Пелин” ЕООД е най-близкото 

болнично заведение до община Горна Малина. Капацитетът на болницата за приемане 

на болни се равнява на 70 броя болнични легла. Болницата разполага с база и 

специалисти, които позволяват да предлага медицинска помощ в четири основни 

медицински специалности, обособени в отделения: Вътрешни болести; Детски болести; 

Неврология; Физикална терапия и рехабилитация. Болницата разполага с модерно 

обзаведена, извършваща пълен набор от изследвания клинична лаборатория., и 

отделение по образна диагностика, оборудвано със съвременна апаратура в областта 

на конвенционалните рентгенови изследвания; ехографска и доплерова диагностика на 

коремни и сърдечно-съдови заболявания и компютърно-томографско изследване 

/скенер/. Отделенията по детски болести, неврология и образна диагностика са с първо 

ниво на компетентност в изпълнение на съответните медицински стандарти. 

Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" - София АД e 

разположена в източния район на София, на около 35 километра от с. Горна Малина. 

Разполага с 456 болнични легла, разположени в стаи с 1, 2 и 4 легла. В нея работят 

около 1271 души персонал. От тях 297 са висш медицински персонал, 29 са висш 

немедицински персонал, 415 са специалисти здравни грижи, 236 са санитари и 71 са 

друг немедицински персонал. В болницата се извършва диагностика и лечение на 

заболявания по всички профили на медицинските специалности, лечение на спешни 

състояния и високоспециализирани изследвания. МБАЛ „Света Ана” е един от 

утвърдените центрове по кардиология и кардиохирургия, разполага с медико-

диагностични лаборатории и кръвен център. 

Стационарният блок включва клиники и отделения по акушерство и гинекология; 

всички профили на вътрешните болести (пневмология, кардиология, нефрология и 

диализа, хематология, ендокринология, гастроентерология); кардиохирургия; 

инвазивна кардиология; обща и ендоскопска хирургия; анестезиология и реанимация; 

ортопедия и травматология; лицево-челюстна хирургия и оториноларингология; 

урология; офталмология; неврология; неврохирургия; детски болести инфекциозни 

болести. 

  Към момента се извършва ремонт на здравна служба в Горна Малина, където ще 

бъдат предоставяни услуги от общопрактикуващи лични лекари, с клинична 

лаборатория, а 
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(Приложение № 3 таблица здравеопазване) 

 

 

 

8 Информация и прогноза за необходимите служители 

за извършване на дейността по предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
8.1 Информация за текущото състояние на работещите в 

социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 

действащи на територията на общината 
 

Текущото състояние на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на 

социални услуги в община Горна Малина е следното: 

Управителите на  социалните услуги са лица с висше образование – бакалавър. 

В ЦСРИ – Горна Малина има назначен трудотерапевт, който няма необходимото 

образование. Пряко ангажирани с обслужването на потребителите са: кинезитерапевти, 

трудотерапевт, педагог и управител. Назначени са още хигиенист (на половин щат), 

както и шофьор. През изминалата 2022 г. в  услугите са осигурени по две супервизии. 

Персоналът не е преминал обучение. 

 В ЦСРИ „Свети Йоан Рилски“ – Горна Малина към момента има назначени: 

социален работник, възпитател, ръководител, 2 кинезитерапевти, логопед, психолог, 

хигиенист, социален педагог и психолог.  

Проблемът с кадровото обезпечаване в социалните услуги е сериозен. Няма млади 

хора, които да желаят да работят и които биха могли да преминат нужното обучение. 

Няма квалифицирани специалисти.  

  

 

(Приложение № 4 – таблица персонал) 

 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
 

По данни на ДБТ гр. Ихтиман, което обслужва и община Горна Малина, има 

регистрирано едно лице с висше образование – медицина. Няма регистрирани 

безработни лица в областта на „Хуманитарните науки“ и лица с предишен опит в 

социалните услуги. 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги: 
Като се съпоставиха данните за брой на назначени служители и брой незаети 

длъжности към момента на извършването на анализа по утвърдените щатни разписания 

във всяка услуга, както и въз основа на определените минимални изисквания в 

стандартите за качество на социалните услуги, касаещи броя и квалификацията на 

необходимите служители, се стигна до следните изводи: 

1.В дейността „Информиране и консултиране“ ще се наложи изменение на  

длъжностното щатно разписание /увеличаване на щата с 2 бр./, за да се постигне 

съответствие с изискванията за брой на служителите, заложени в стандартите за 
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качеството по НКСУ, като препоръчителните специалисти са: социален работник и 

психолог. 

2. Във всички услуги може да се наложи изменение на длъжностното щатно 

разписание, относно длъжностите за да се изпълнят изискванията, заложени в 

стандартите за качество на НКСУ 

С оглед трансформирането на социалните услуги в нови такива по реда на чл.12 и 

чл.15 от ЗСУ и при спазване изискванията на Наредбата за качество на социалните 

услуги е възможно да се появи необходимост от други специалисти – логопед, 

психолог, а също и още поне двама кинезитерапевти, каквито кадри не са налични на 

територията на община Горна Малина /видно от предоставената от ДБТ – Ихтиман 

информация/. Може да се осигурят кадри от категориите: хигиенист, асистент, санитар, 

готвач, шофьор. Медицински кадри /мед. сестри/ в трудоспособна възраст също не са 

налични в община Горна Малина. 

Ще се използва възможността услуги като: информиране и консултиране, 

застъпничество и посредничество, обучение за придобиване на умения да се 

предоставят в комплекс. За потребителите, които имат потребност от предоставяне на 

услуга, която Община Горна Малина не може да осигури в рамките на местната мрежа 

от услуги, ще се осигурява услугата чрез други общини, след сключване на 

споразумение. 

 

 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

След попълването на всички критерии за социални и интегрирани здравно-

социални услуги в Приложение номер 5, шийт Критерии бе получен максималният 

брой на потребителите за всяка една социална услуга в община Горна Малина, 

съгласно чл.15 от ЗСУ. Изведени бяха потребностите на община Горна Малина от 

социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, които ще се 

обсъждат и съгласуват между кметовете на всички общини в област София с цел 

планиране от Община Горна Малина на потребността й от социални услуги и 

интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, както и възможностите на 

община Горна Малина да създаде СУ на своята територия. Планираните за разкриване 

към момента здравно-социални услуги са „Резидентна грижа за пълнолетни лица с 

физически увреждания“ и „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания“, за които е подписано споразумение на областно ниво. 

Максималният брой на потребителите за всички социални услуги по чл.12 и чл.15 

от ЗСУ, финансирани частично или изцяло от държавния бюджет, е определен 

автоматично в шийт 2 – Карта в приложение номер 5. 

На база на всички анализи и събраната и обобщена информация , ще продължат да 

функционират до сега действащите социални услуги. Не се предвижда те да бъдат 

закрити. 

За услуги, предоставяни на деца ще се сключва споразумение с други общини, 

съгласно чл. 56 от ЗСУ. 

 

10 Изводи 
 

Основните предизвикателства при извършването на Анализа са: 

- Предстоящото картиране на социалните услуги на общинско, областно и 

национално ниво 

- Стандартите на финансиране на СУ съгласно ЗСУ и ППЗСУ 



 

 
18 

- Привеждане /декомпозиране/ на сегашните социални услуги към вида 

съгласно чл.12 и чл. 15 от ЗСУ 

- Правилно планиране на социални услуги съгласно реалните потребности и 

нужди за преките бенефициенти и създаване на ясна картина с цел 

равномерно разпределение на социалните услуги на територията на София 

област  

- Осигуряване на равен достъп до услуги на всички нуждаещи се от 

различните целеви групи и населени места. 

 

Съгласно действащата нормативна уредба в община Горна Малина е възможно 

да се предоставят следните социални услуги:  

- Информиране и консултиране 

- Застъпничество и посредничество 

- Обучение за придобиване на умения 

- Асистентска подкрепа 

 

Към настоящия момент  в община Горна Малина от услугите по чл.15 от ЗСУ се 

предоставя: 

- Асистентска подкрепа, 

- Информиране и консултиране /ЦСРИ и ЦСРИ „Свети Йоан Рилски“/; 

- Застъпничество и посредничество /ЦСРИ и ЦСРИ „Свети Йоан Рилски“/; 

- Обучение за придобиване на умения /ЦСРИ и ЦСРИ „Свети Йоан Рилски“/; 

 

 

На база получените данни в Приложение 5 между наличните социални услуги и 

критериите за брой потребители в социалните услуги, е видно, че всички услуги 

работят с по-голям брой потребители, отколкото са потребностите, както следва: 

- Информиране и консултиране –  6 реални потребители, при изведена 

потребност: 3 

- Застъпничество и посредничество – 5 реални потребители, при изведена 

потребност: 3 

- Терапия и рехабилитация – 17 реални потребители, при изведена потребност: 

9 

- Обучение за придобиване на умения – 10 реални потребители при изведена 

потребност: 3 

 Няма  услуги, които да  работят с намален капацитет; 

 

На база обобщението се извеждат препоръките по отношение: 

 Не се планира закриване на действащите услуги в община Горна Малина. 

Предложението на общината е да продължат да функционират следните услуги: 

- Център за социална рехабилитация и интеграция 

- Център за социална рехабилитация и интеграция „Свети Йоан Рилски“ 

- Асистентска подкрепа 

 

 На база обобщението се предвижда разкриване на нови услуги.  

 Услугите в общността за възрастни са крайно недостатъчни. 

 Няма социални услуги за хора с увреждания и самотноживеещи. 

 Наличните услуги в община Горна Малина не покриват всички нужди на 

рисковите групи. 

 Няма разкрити резидентни услуги. 

 Няма услуги, на които да се намали броят на местата; 
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След анализиране на  социалните  услуги в община Горна Малина и данните за 

максималния брой на потребителите на социалните услуги, за които ще се осигури 

изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, по видове социални услуги, 

могат да се изведат следните изводи за общината: 

▪ Услугите и в двата ЦСРИ работят с потребители над капацитета /100 %/, за да 

покрият нуждите на лицата, търсещи помощ и закрила. 

▪ Няма социални услуги, за които към момента да е  изчерпана необходимостта от 

тяхното предоставяне, съобразно изведените нужди; 

▪ Увеличаване на броя места на територията на общината за следните социални 

услуги: 

- информиране и консултиране (специализирана) 

- терапия и рехабилитация 

 

▪ Съобразно данните от извеждане на потребността от социални услуги в община 

Горна Малина, е необходимо да се разкрият следните услуги: 

- резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  

- резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания 

 

Анализът на потребностите и предложението за планиране на социалните 

услуги на общинско и областно ниво е необходимо да отговарят адекватно на 

обществените потребности, както и да има възможност за правилно планиране, 

съобразено с динамиката на настъпващите промени и не на последно място да се 

поддържа системна устойчивост. 

Обществените потребности са водещо основание за съществуването и 

прилагането на Националната карта на социалните услуги, като управленски 

инструмент, насочен към задоволяване на действителните нужди на населението от 

социална подкрепа. 

Анализът на потребностите е отворен документ и може да се допълва, изменя 

и актуализира след обсъждането на областно ниво, организирано от Областна 

администрация - София. 

Община Горна Малина се задължава да изготви Предложение за планиране 

на социални услуги на общинско и областно ниво, които да бъдат включени 

в Националната карта на социалните услуги 

 

 

 

 

11 Приложения  
Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 

 

 

 

 


