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Увод 
Настоящият анализ на ситуацията и потребностите в Община Антон е 

ориентиран към описание на актуалното състояние на предлагането на 
социални услуги в общината и идентифицирането на възможностите за 
неговото осъвършенстване. Отчетена е взаимовръзката на социалните 
дейности с останалите политики, осъществявани на общинско ниво - развитие 
на инфраструктората, икономика, здравеопазване, образование и др. 

Планирането и извършването на социални услуги в община Антон се 
осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни - общинска 
администрация, Дирекция "Социално подпомагане" гр.Пирдоп, доставчици на 
услуги, граждански организации.  

 

1 Методология  
Целта на проучване ситуацията в община Антон е запознаване с 
необходимостта от развитие на социалните услуги в общината за период от 10 
години, което е съобразено със социално-икономическите проблеми. 

Целите на проучването са: 

- Обща характеристика на община Антон 

- Да се установят реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, 
да съответстват на реалните възможности на управляващите и техните 
партньори за осигуряване на необходимите услуги. 

- Да се даде представа за социо - демографската и икономическа 
действителност на населението в община Антон 

- Да се направи анализ за здравния статус на населението в община Антон 

- Да се направи характеристика на равнището на образованието на 
населението в общината 

- Да се направи характеристика на жилищните проблеми на населението 

- Анализ на групите в риск в община Антон 

- Оценка на социалните услуги в община Антон 

 

1.1 Цели  
Целта на проучване ситуацията в община Антон е запознаване с 
необходимостта от развитие на социалните услуги в общината за период от 10 
години, което е съобразено със социално-икономическите проблеми. 

Целите на проучването са: 

- Обща характеристика на община Антон 

- Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, което 
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; 
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- Определяне на максималния брой потребители на всички социални 
услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от 
държавния бюджет. 

- Да се установят реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, 
да съответстват на реалните възможности на управляващите и техните 
партньори за осигуряване на необходимите услуги. 

- Да се даде представа за социо - демографската и икономическа 
действителност на населението в община Антон 

- Да се направи анализ за здравния статус на населението в община Антон 

- Да се направи характеристика на равнището на образованието на 
населението в общината 

- Да се направи характеристика на жилищните проблеми на населението 

- Анализ на групите в риск в община Антон 

- Оценка на социалните услуги в община Антон 

 

1.2 Методи и източници на анализа   
Използваните методи в настоящия анализ са: 

-систематизиране на статистически данни 

-провеждане на срещи със заинтересованите страни 

При събиране на информацията взеха участие представители на всички 
институции, които са заинтересовани за решаване на социалните проблеми 
сред населението в община Антон . 

Това даде възможност за достъп до: 

- Доклади и анализи на общинско и областно ниво 

- Статистическа база данни 

- Данни и документация на доставчиците на социални услуги 

- РЦЗ – София област, Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ в 
община Антон, ГРАО 

- Д”СП” - Пирдоп 

 

2 Показателите в общината по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община Антон 

(брой) 

1 общ брой на населението  1469 

2 общ брой на пълнолетните лица 1216 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  253 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  387 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  135 

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

възраст  
3 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  100 
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8 общ брой на лицата с трайни увреждания  138 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
44 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в домашна 

среда  
3 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда  
21 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  250 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 7 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
2 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения 2 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
0 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 112 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
21 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 5 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
3 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 9 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
3 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 314 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
5 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
3 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
27 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
12 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
30 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване 
30 

 

В таблицата към съответния критерий се включва броят на потребителите на 

съществуващите домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за 

пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически 

увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за 

пълнолетни лица с деменция, които се финансират от държавния бюджет и се 

управляват от общините. Например: към ред № 13 „общ брой на пълнолетните лица с 

психични разстройства“ се посочва и броят на потребителите на функциониращ на 

територията на съответната община Дом за пълнолетни лица с психични 

разстройства. 
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3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

В община Антон са разкрити и функционират следните социални услуги, които са 

делегирана държавна дейност: 

- АСИСТЕНСКА ПОДКРЕПА 
 

Социалната услуга „Асистенска подкрепа“ в община Антон е създадена с 

Заповед РД010291 / 27.01.2021 г.на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане г-жа Румяна Петкова и с Решение № 171 от Протокол № 17/28.01.2021 г. 

на Общински съвет Антон. Финансирането и броят на потребителите на социалната 

услуга е определен съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с Постановление за приемане 

на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели, като за община Антон са определени социални асистенти - 2 и 5 

субсидирани потребители. 

    „Асистенската подкрепа“ е делегирана от държавата дейност и е  

специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: 

самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на 

тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности. 

       „Асистенската подкрепа“ се предоставя за лица в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на 

намалена работоспособност и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистенска подкрепа и които 

не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

      Дейността е в процес на изпълнение. 

 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой лица, 

администри

ращи 

услугата 

Териториален обхват 

Адрес: 

Село 

Антон, 

пл. 

„Съедине

ние“ № 1 

5 5 0 2 0 Община Антон 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани 

от оперативни програми. 

 
Социална услуга/ 

място на 

предоставяне  

Финансирана 

по операция 

Точна дата на 

приключване 

на проекта 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Целева 

група 

Брой 

места 

Заетост1 

брой 

       

 

 

                                                 
1 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности в община Антон 
 

На територията на община Антон не функционира здравно-социална услуга. 

 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Антон 

На територията на община Антон в разкритите социални услуги няма лица вписани в 

регистъра на чакащи. Наличните услуги обхващат всички насочени деца, лица и 

семейства, видно от средногодишната им заетост. 

 

 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Антон 
5.1 Потребители от други общини, ползващи интегрирани 

здравно-социални услуги 
Няма лица от други общини, които ползват социални услуги в община Антон. 

 
 

6 Информация за демографското развитие в община 

Антон 
Община Антон се намира в Златишко-Пирдопската котловина, в подножието на 

Стара планина, на около 80 километра от столицата София. В съседство е с градовете 

Златица и Пирдоп. Състои се само от едно населено място – с. Антон, и територия от  

76 km². Общината е част от Югозападен район. От северната страна на общината е 

разположена Стара планина, а на юг е разположена Средна гора. През общината 

преминава главен път I-6 (София-Бургас). Тази транспортна връзка осигурява достъпа 

до столицата и други съседни общини и региони. Друга важна транспортна връзка, 

преминаваща в близост е пътят II-37 Етрополе-Панагюрище, свързващ Северна и Южна 

България. Характерно за община Антон е, че е една от 9-те български общини, 

състоящи се от само едно населено място. 

 

 

Демографска характеристика 

 

6.1 Население. Брой и гъстота на населението. 

 

По последни данни на НСИ от последното преброяване през 2021 г. населението на 

община Антон е 1442 души. Забелязва се трайна тенденция за запазване броя на 

населението в общината. Доказателство за това е извадка за броя на жителите на община 

Антон от НСИ. 
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Данни/информация за демографското развитие в община Антон за последните 5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой 1442 1474 1465 1443 1453 

Раждаемост брой 13 15 14 8 12 

Смъртност брой 43 28 23 32 29 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- - 30 - 13 - 9 - 24 - 17 

Заселени брой 30 43 53 32 29 

Изселени брой 32 21 22 18 24 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- - 2 + 22 + 31 + 14 + 5 

Гъстота на населението бр. души на кв. км. 19,0 19,4 19,3 19,0 19,1 

Брой градско население брой  х  х  х  х  х 

Брой селско население брой 1442 1474 1465 1443 1453 
 

Тъй като общината е съставена само от едно населено място, а именно общинският 

център с. Антон, цялото население е концентрирано в селото. По данни от преброяване на 

населението и жилищният фонд на НСИ към 07.09.2021 г. населението на общината по 

постоянен и настоящ адрес наброява 1442 души, разпределението на които е видно в 

следната таблица: 
 

Населено 

място 

Население - 

общо 

Мъже Жени 

Антон 

 

1442 712 730 

 

Тенденциите в демографското развитие се определят чрез анализ на следните 

основни демографски показатели – брой, гъстота и динамика на населението, естествено и 

механично движение /раждаемост, смъртност, миграции/, както и различните структури на 

населението /полова, възрастова, образователна, етническа и религиозна/. По отношение на 

гореописаното следва да разгледаме човешкия ресурс като един от основните фактори за 

развитието на всяка териториална система. Тенденцията в протичащите демографски 

процеси на национално ниво може да се определи като негативна: застаряване, стеснена 

репродуктивна нагласа и поведение, нестабилна социална сигурност на населението и др. 

Посочените категории са индикатор за определянето на основните цели и приоритети за 

провеждането на местните политики за развитие на община Антон в периода 2021-2027 г. 

Поради успоредното протичащите процеси на запазване на броя на жителите на 

община Антон и на намаляване на броя жители общо на област София, не се отчита 

промяна в дела, който жителите оформят в структурата на населението на област София. 

Според последните статистически данни за протичащите демографски процеси в страната, 

към 31.12.2021 г. в община Антон живеят 1442 души, които оформят 0,6 % от населението 

на областно ниво.  

Данните за броя на населението в периода 2017-2022 г. са с благоприятни 

стойности. По отношение на Югозападния район, от който е част и София град, се бележи 

ръст в относителния прираст. Столицата е определяща за демографските процеси, които 

протичат в района, тъй като голяма част от населението в трудоспособна възраст е 

привлечено в столичния град поради по-развитите социални, образователни, здравни и 

трудови възможности.  

 

6.2 Гъстотата на населението е основен показател, който отразява демографската 

ситуация. Като цяло средната гъстота на населението за София област е по-ниска от 

средната за страната, като това се дължи и до голяма степен на София град и неговото 

влияние. Наблюдава се тенденция за намаляване на жителите на всички териториални нива 

и се отчита спад на показателя за гъстота на населението - на областно ниво. Към 

31.12.2019 г. средната гъстота на населението на община Антон е 19,2 д. на кв.км., като за 

посочения период се констатира трайна тенденция за задържане при този показател, което 

е видно от таблицата по-долу: 
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Година 2017 2018 2019 2020 2021 

Гъстота на 

населението, 

% 

19,1 19,0 19,3 19,4 19,0 

 

6.3 Раждаемост и смъртност - Социално-икономическите и демографски 

процеси са пряко свързани със състоянието на човешките ресурси. Здравеопазването, 

образованието икономическата и социална стабилност на жителите определят 

качеството на средата на живот, нивото на жизнения стандарт. Основен индикатор за 

измененията в демографското състояние и тенденциите за развитие на демографските 

процеси е структурата на населението. По отношение на гореописаното ще разгледаме 

демографските процеси по показатели естествен прираст, раждаемост и смъртност.  

В периода от 2017-2021 г. раждаемостта на територията на община Антон е с ниски 

стойности на общия брой живородени деца, съпоставено със Софийска област и София 

град. 
 

Година 2017 2018 2019 2020 2021 

Раждаемост 12 8 14 15 13 

Смъртност 29 32 23 28 43 

 

Тревожните стойности за броя на живородените деца, отчетени на база 5-

годишен период, предопределят негативна демографска ситуация на територията на 

общината.  

За 2019 г. коефициентът на раждаемост за община Антон е около 1%, стъпвайки 

на данните за населението на общината. Стойностите за София град и София област за 

2019 г. по данни на НСИ са съответно 9,8 % и 9,0 %. Това показва по-ниски стойности 

на този коефициент за община Антон. 

За периода 2017-2021 г. броят на смъртността в община Антон варира между 23 

през 2019 г., когато е отчетена най-ниската стойност за наблюдавания период, и 43 през 

2021 г., която се явява най-неблагоприятна като стойност. 

Според данни на НСИ през 2021 г в Софийска област са починали 5785 души, а 

в община Антон - 43 души . Въпреки ниските абсолютни стойности на смъртността за 

общината, когато отнесем смъртните случаи към броя на жителите се явява тревожна 

тенденция на фона на неголемия брой жители, а и на неголемия брой раждания.  

Според данни на НСИ за 2021 г. в София област са починали общо 5785 души, 

от които 3082 мъже и 2703 жени, а в Антон общо 43 души.  

Важно е да се отбележи, че се наблюдава тенденцията за ръст на смъртността на 

национално ниво за 2020 г. Това се дължи на пандемията от коронавирус инфекция - 

COVID 19. Според данни на НСИ коефициентът на смъртност за началото на 2020 г. 

варира между 13 и 14%, а към края - за месеците ноември и декември - стойностите са 

се повишили до 40 и 45%. Общата смъртност за България се е повишила с до 60%, като 

се има предвид, че има и смъртност, която все още не е отчетена.  
 

6.4 Естествен, механичен прираст 

Развитието на демографските процеси и измененията в структурите на 

населението през последните две десетилетия се отнасят към най-важните социални, 

икономически, регионални и политически предизвикателства в развитието на страната 

и изследваната територия. Значението на протичащите демографски процеси се 

подсилва от обстоятелството, че те оказват силно влияние върху основните системи на 

обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за 

социална защита. Демографските процеси, които протичат в община Антон, са 

характерни както за Софийска област, така и за страната. 
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Стъпвайки на анализите на показателите раждаемост и смъртност на 

населението в Антон, се наблюдава тенденция за трайно застаряване на населението - 

на база демографските процеси, които протичат на общинско ниво, ниска раждаемост, 

нарастваща смъртност и отрицателно миграционно салдо. За периода от 2017 до 2021 г. 

естественото движение на населението се отличава с отрицателна стойност. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Живородени 

12 8 14 15 13 

Починали 

29 32 23 28 43 

Естествен прираст по данни на НСИ 

-17 - 24 - 9 - 13 - 30 

Механичен прираст 

+ 5 + 14 + 31 + 22 - 2 
 

В изследвания период 2017-2021 г. механичният прираст на населението се 

характеризира със сравнително благоприятни стойности. Отчетените стойности на 

показателя за 2021 г. са отрицателни, като с най-неблагоприятна стойност се отличава 

2021 г., когато механичният прираст е в порядъка на - 2 души. През годините се 

забелязва, че броят на заселените средно е от 29 до 53 души, при изселени от 18 до 32 

души, като се забелязва тенденция за положителен механичен прираст, което е 

благоприятно за развитието на община Антон.  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Заселени 

29 32 53 43 30 

Изселени 

24 18 22 21 32 

Механичен прираст 

+ 5 + 14 + 31 + 22 - 2 

 

Поради близостта на община Антон до столицата – на около 80 км., движението 

на човешките ресурси извън територията на общината е насочено най-вече към гр. 

София. 
 

6.5 Полово-възрастова структура на населението 

По данни на НСИ за стойностите на населението за 2021 г. съотношението 

между мъжете и жените в община Антон е 712 мъже, формиращи 49,38 % от 

населението, и 730 жени, равняващи се на 50,62 %. 

Възрастовата структура на населението е неблагоприятна за община Антон, като 

това е тенденция и през последните години. Населението във възрастова група от 0 до 4 

години заема само 4,8 % за 2021 г. 

Относно съотношението между различните възрастови групи по пол, прави 

впечатление, че в някои възрастови групи преобладава мъжкото население, докато при 

други, броят на жените е по-голям от този на мъжете. Анализирайки особеностите във 

възрастовата структура на населението на община Антон, следва да отбележим, че във 

възрастовите групи на населението над 65 годишна възраст броят на жените се 

отличава с много по-висока стойност спрямо броя на мъжете. Разликата става все по-

драстична при жителите на възраст 70 и повече години.  

 

 

 



 

 
11 

Община Антон Възраст Жена Мъж 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  0 -  4 30 39 

  5 -  9 29 31 

 10 - 14 34 44 

 15 - 19 36 35 

 20 - 24 28 46 

 25 - 29 39 31 

 30 - 34 33 50 

 35 - 39 29 40 

 40 - 44 48 43 

 45 - 49 54 42 

 50 - 54 51 60 

 55 - 59 43 64 

 60 - 64 47 47 

 65 - 69 60 44 

 70 - 74 56 45 

 75 - 79 51 32 

 80 + 62 19 

Общо   730 712 

 

6.6 Население под и над трудоспособна възраст 

Много важен елемент за особеностите на възрастовата структура на населението 

е коефициентът на демографско заместване, който характеризира възпроизводството на 

трудовите ресурси. Този коефициент определя броя на влизащите в трудоспособна 

възраст /населението на възраст от 15-19 г./ и броя на излизащите от трудоспособна 

възраст /населението на възраст от 60-64 г./. 

Прогнозата до 2035 г. показва, че населението в района ще намалява и застарява. 

Предизвикателство пред икономическия растеж ще бъде значителното свиване на 

населението в района и заедно с това - намаляването на трудоспособното население. 

Увеличаването на относителния дял на населението на възраст над 65 години ще 

увеличи натиска върху публичните услуги, здравеопазването, социалните грижи и 

пенсионната система. Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар 

на труда ще поражда необходимостта от въвеждането на съвременни и подходящи 

форми на обучение и учене през целия живот. 

Намаляването на населението на възраст до 14 години ще наложи реформи в 

сферата на образованието и в мрежата от учебни заведения. 

Икономически активните лица все още заемат значителен дял във възрастовата 

структура, но населението на община Антон бележи тенденция на застаряване. 

Застаряването на населението и влошаването на здравния и социален статус са фактори, 

които директно влияят върху увеличаването на заболеваемостта и общата смъртност - 

както за областта, така и за страната. 

Други фактори, оказващи влияние върху негативните здравно-демографски 

показатели, са: нездравословен начин на живот, неблагоприятна околна среда, 

тютюнопушене, нерационално и небалансирано хранене, психосоциалният стрес и 

други. Към тези фактори през 2019 г. се прибавя и влиянието на пандемията от COVID-

19, което намира своя израз както във влошения здравен статус на населението, така и 

във все по-тежките икономически последствия, засягащи пряко малкия и среден бизнес. 
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7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Антон 
 

Преобладаващата част от трудоспособното население са заети в близките 

предприятия от златодобивната, медодобивната и преработвателна промишленост в 

„Аурубис България“ АД – гр. Пирдоп, „Елаците Мед” – с. Мирково, „Дънди Прешъс 

Металс - Челопеч” ЕАД – с. Челопеч. 

 Силната зависимост на заетостта в общината от рудодобивната и 

преработвателната промишленост крие опасност от рязко покачване на безработицата 

след предстоящото закриване на рудниците около 2035 г. Ето защо са необходими 

неотложни и активни действия в посока на развитието на модерното земеделие и 

туризма в Община Антон. 

  В община Антон е развито предимно селско и горско стопанство. Атрактивни 

туристически дестинации в община Антон са Параклис „Свети Георги“, язовир 

„Душанци“, местност “Джемина”, парк „Централен Балкан“. Необходимо е 

подобряване на пътната инфраструктура, изработване на туристически маршрути, 

усъвършенстване на кадри за развитието на туризма.  

През територията на общината, от запад на изток, на протежение от 13,7 км 

преминава участък от трасето на жп линията София – Карлово – Бургас. 

През общината преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на 

България с обща дължина 18,2 км: 

 участък от 14,6 км от Републикански път I-6 (от км 211,5 до км 226,1); 

 началният участък от 3,6 км от Републикански път III-606 (от км 0 до км 3,6). 

 

7.1Социална инфраструктура 
 

7.1.1 Социални услуги 

 

Системата за социална политика се явява една от двете основни мрежи в 

съвременното общество, които имат водещо значение за реалното посрещане нуждите 

на хората с увреждания и за техните жизнените перспективи. През последното 

десетилетие този сегмент от българската социална политика преминава през 

динамична, но трудна трансформация. Тя има за крайна цел изграждането на 

качествено нов модел на политика за подпомагане и включване на хората с увреждания 

във всички сфери на обществения живот.  

С оглед на това община Антон работи активно за обезпечаване на потребностите на 

хората в неравностойно положение и хората с увреждания. Наред с това общинското 

ръководство подобрява и модернизира съществуващите сгради от социалната 

инфраструктура, за да бъдат по-приспособени към потребностите на уязвимите групи 

хора и подсигуряване на достъпността на обществените сгради за хора с увреждания.  

Общинската администрация в Антон изпълнява проекти със социална насоченост, 

както следва:  

o BG05M9OP001-2.002-0248 „Създаване на Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда в Община Антон с цел гарантиране на независим живот 

на хората в невъзможност за самообслужване“ - 447 322,41 лв., 

финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. - Общата 

цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и на 

достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_I-6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-606
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над 65 г. в невъзможност за самообслужване от община Антон, базирано 

на специализиран анализ и оценка на конкретните им потребности.  

o BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020"- 

111 996,50 лв., финансиран от Агенция за социално подпомагане.  

o BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19“ - 133 016,95 лв., финансиран от Агенция за социално 

подпомагане. 

o BG05SFPR003-1.001-0034-C02 "Предоставяне на топъл обяд в Община 

Антон"- 58 389,88 лв., финансиран от Агенция за социално подпомагане. 

o BG05M9OP001-2.101-0184 „Патронажна грижа за възрастни хора, лица с 

увреждания и самотни родители в община Антон”- 14 715,00 лв., 

финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.  

 

През 2022 г. община Антон изпълнява следните социални проекти: 

- „Заетост за хора с трайни увреждания“ – 2 заети лица, от които 1 лице  на длъжност 

„Работник кухня“ и 1 лице на длъжност „Чистач /хигиенист; 

- По Закона за личната помощ 23 лица са наети на длъжност „Личен асистент“ 

обслужващи 22 ползвателя; 

- „Асистентска подкрепа“ – 2 заети лица на длъжност „Социален асистент“ 

обслужващи 5 потребителя; 

- Национална програма „Помощ при пенсионеране“ – 1 наето лице на длъжност 

„Работник озеленяване“. 
 

На територията на района са разкрити: 

 „Дневен център за деца с увреждания /капацитет 25 места/, насочен към децата с 

увреждания от общините Пирдоп, Златица, Антон, Копривщица, Мирково, 

Антон и Челопеч, който е ситуиран в сградата на ДМСГД - Златица. Центърът 

осигурява дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо, 

интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве.  

 „Център за обществена подкрепа“ за работа с потребители от общините Пирдоп, 

Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Антон и Челопеч, който е ситуиран в 

град Пирдоп. Центърът осигурява дневни, полудневни и почасови услуги – 

консултиране и информираност, застъпничество и посредничество. Средно-

годишно обслужва 5 потребителя от община Антон.  

 

На територията на общината функционира пенсионерски клуб „Дълголетие“. 

Същият е разширен и модернизиран и е събирателен център за хора в пенсионна 

възраст, които използват клуба като място за срещи, организиране на събития и 

социализация.  

Във връзка с пандемията от COVID-19, както общинската администрация, така и 

представителите на бизнеса на територията на община Антон са обединили усилия за 

преодоляване на последствията от кризата. Представители на бизнеса са подпомогнали 

с хранителни продукти жители на общината, които са в неравностойно положение. 

 

 

7.1.2 Жилищни условия 

Жилищният фонд в Софийска област по данни на НСИ включва 180 356 жилища 

към 2010 г., като 98% от тях – частна собственост. Към 31.12.2014 г. общият брой 

жилища в Софийска област е 177760. Най-голям е делът на сградите, построени в 

периода 1970-1990 г. – около 40%. Значителен е делът на най-старите сгради, 

построени преди 1950 г. Малко над 1/10 от жилищните сгради в общините са нови – 

построени след 1990 г. Близо 80% от жилищните сгради на територията са тухлени. 
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Характерно е наличието на много необитавани постройки, което кореспондира с 

тенденцията за намаляване на населението. 

       На територията на община Антон се поддържа сравнително добра жилищна 

политика. Не се наблюдават жилищни проблеми сред населението и няма обособени 

квартали на уязвими етнически малцинства със структура на бедност.  

В по-краткосрочен план общината няма инициативи и проекти за изграждане на 

социални жилища. 
 

Жилищни сгради в община Антон са около 850 брой сгради  

 стоманобетонни 

 тухлени с бетонна плоча 

 тухлени с гредоред 

  

7.1.3 Водоснабдяване и канализация  

Територията на община Антон се обезпечава с питейна вода от три 

водоизточника. 

Водопреносната мрежа на с. Антон е изградена през 1925 г. именно това е 

наложило поетапната й подмяна. Към този момент тя е много добре изградена, като 

98% от нея е подменена с полиетиленови тръби.  

Канализационната мрежа на населеното място е напълно изградена, но липсва 

изградена пречиствателна станция за отпадни води. Изграждането на ПСОВ е 

приоритет за общинската администрация на Антон, като предстой да бъде изпълнен 

проект за изграждане на събирателни колектори. 

 

7.1.4 Енергийна мрежа  
Електроенергийната система в общината е част от електроенергийната система 

на Софийска област и на страната като цяло. Общината в електроенергийно отношение 

се води към електрорайон Пирдоп. Състоянието на уличното осветление в общината е 

много добро, като се използва енергоспестяващо осветление. Енергоснабдителната 

инфраструктура е добре изградена. 

Община Антон е въвела мерки за енергийна ефективност в повечето общински 

сгради – сградата на общинска администрация „Антон“, сградата на основното 

училище „Св. Св. Кирил и Методий“, сградата на Детска градина „Българче“, както и 

сградата на здравна служба, предстои изпълнение на проект за Народно читалище 

„Христо Ботев 1925“.  

Системата за улично осветление е изцяло подменена с енергоспестяващи 

осветителни тела.  

 

7.1.5 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 
 

Основен фактор, който оказва влияние от гледна точка на транспорта в община 

Антон, са преминаващите в близост до територията на общината важни транспортни 

артерии, а именно първокласен път I-6. Той води своето начало от ГКПП Гюешево и 

осъществява връзка между София и Бургас, през град Карлово, познат още като 

Подбалкански път.  

Всички пътища на територията на общината са асфалтирани и спокойно можем да 

определим състоянието на пътната мрежа на територията на община Антон като много 

добро.  

Община Антон е с благоприятно транспортно-географско разположение, тъй като 

съществува удобен достъп на жителите на общината до териториите на област София, 

до тези на целия Югозападен район и до всички части на страната.  
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 Проблемът с обществения транспорт на община Антон и целия район на 

Средногорието не е напълно решен. Фирма „Ангкор Травел“ ЕООД гр. София 

осъществява четири курса в деня с бус между село Антон и град Пирдоп.  

По отношение на железопътния транспорт през община Антон преминава трасе, 

което са част от железопътната инфраструктура на страната. Възможностите за връзка 

със село Антон, съгласно разписанието на БДЖ. 

 

7.2 Образование  
Образователната инфраструктура на община Антон е представена от ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ и ДГ „Българче“. Общината е успяла да реализира два проекта за 

енергийна ефективност на сградите на училището и детската градина. Всяка дейност, 

свързана с обектите на образователната инфраструктура на територията на общината, е 

съобразена с европейската политика, законовите и подзаконови нормативни актове, 

както и със стратегическите цели на общината за постигане на интегрирано развитие на 

всички сектори, в това число е и образователният.  

Учебните заведения участват в редица проекти, финансирани и съфинансирани от 

европейски фондове, държавен и общински бюджет.  

И в двете учебни заведения децата се обучават по методика, която е съвременна и 

приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин 

учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Децата и 

учениците усвояват както теоретични, така и практически умения и знания. Екипът е 

сформиран от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, а за всяко 

дете се прилага индивидуален подход на обучение.  

По данни на общинската администрация в Антон всички деца, подлежащи на 

задължително обучение на територията на общината, са обхванати.  

В ДГ „Българче“ с.Антон за учебната 2020-2021 г. се посещава от 56 деца, а за 

учебната 2022-2023 г. са записани 65 деца, в една яслена група и две смесени детски 

групи. 

Броят на паралелките в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Антон също се запазва 

непроменен от I – IV и от V – VII клас. 

Учебна 

година 

I – IV клас V-VII клас 

паралелки учители учащи паралелки учители учащи завършили 

2016 /  

2017 

4 6  3 6   

2017/  

2018 

4 6  3 6   

2018 /  

2019 

4 6  3 6   

2019 /  

2020 

4 6  3    

2020 / 

2021 

4 6  3    

        От представените данни е видно, че през последните години броят на учащите се 

запазва непроменен. При броят на децата в детската градина се забелязва 

благоприятна тенденция за увеличение. Това е свързано с особеностите на 

демографската характеристика на общината, която през последните години се 

различава от тази на държавно ниво, а тенденцията за запазване на броя на 

ражданията, както и за положителен механичен прираст, допринася за запазване на 

броя на децата, въпреки трайното застаряване на населението. Предвид потенциала на 

община Антон в образованието, можем да обобщим, че общината покрива нуждите на 

местните жители. 

(Приложение № 2 – таблица образование) 
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7.3 Здравеопазване 
Точният анализ на здравеопазването за територията на община Антон трябва да се 

извърши от гледна точка на равния достъп до здравни услуги на населението, както и 

от гледна точка на достъпа на жителите до навременна болнична и извънболнична 

помощ. Функционирането на здравната система на дадена територия играе важна роля 

за качеството на живот на населението.  

Структурата на здравеопазването в община Антон е представена от здравна служба 

и два зъботехнически кабинета, които са част от извънболничната помощ. Сградите и 

помещенията са санирани и модерно оборудвани. В сградата на здравната служба 

съществуват кабинети за гостуващи медици – педиатър, травматолог-хирург. 

Общинската администрация в Антон организира безплатни здравни 

профилактични прегледи на жителите на общината и на служителите си.  

На територията на общината не функционира Многопрофилна болница за активно 

лечение (МБАЛ). Но по данни на НСИ на територията на Софийска област 

функционират общо 16 лечебни заведения за болнична помощ, в това число 8 МБАЛ,    

7 Специализирани болници за активно лечение (СБАЛ) и 1 център за психично здраве. 

Лечебните заведения са разположени на територията на градовете: Ботевград, Годеч, 

Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Пирдоп, Самоков и Своге. Болничното лечение на 

жителите на община Антон се осъществява в МБАЛ в Пирдоп.  

"Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп" е лечебно заведение за 

болнична помощ, като здравният район, който обслужва, включва седем общини: 

Пирдоп, Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Антон, Челопеч, с население около 26 

000 души. МБАЛ – Пирдоп АД е акционерно дружество със 100% общинска 

собственост, вписано в ТР на Агенция по вписванията на 18.12.2013 г., преобразувано 

чрез промяна на собствеността от еднолично акционерно дружество с едностепенна 

форма на управление в акционерно дружество с двустепенна форма на управление. 

МБАЛ – Пирдоп АД работи в съответствие с издадено от Министерството на 

здравеопазването Разрешително за осъществяване на лечебна дейност № МБ-

7/10.11.2017 год. за следните медицински специалности: Вътрешни болести; 

Гастроентерология; Ендокринология и болести на обмяната; Кардиология; 

Пневмология и фтизиатрия; Нефрология; Педиатрия; Нервни болести; Хирургия; Очни 

болести; Физикална и рехабилитационна медицина; Клинична лаборатория; 

Микробиология; Образна диагностика. МБАЛ – Пирдоп АД се обслужва от 15 лекари, 

като средният брой пациенти на един лекар е 97. По данни на НСИ болничното 

заведение разполага със 76 легла.  

Сградният фонд на болницата представлява монолитна блокова система, в която 

са разположени всички функционални звена. Болницата разполага с медицинско и 

техническо оборудване, но изисква постоянни и навременни мерки относно 

подобряване и модернизиране на сградния фонд и медицинското оборудване. За 

качественото функциониране на МБАЛ „Пирдоп“, като единствено болнично заведение 

в района, са необходими координирани усилия от страна на всички заинтересовани 

страни, а прилагането на навременни мерки за подобряването на материалната и 

техническа база ще доведе до задържане на медицинските специалисти и по-качествени 

здравни услуги.  

Друг фактор, който оказва благоприятно въздействие, е неголямата отдалеченост 

на територията на община Антон от столичния град - 80 км. Тази близост играе важна 

роля по отношение на достъпа на жителите на общината до специализирана и 

квалифицирана медицинска помощ от всякакъв характер. 

(Приложение № 3 - таблица здравеопазване) 
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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 
 

Данните за текущото състояние на работещите в социалните и интегрираните 

здравно-социални услуги на територията на общината са предоставени в Приложение 4. 

 (Приложение № 4 – таблица персонал) 

 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
 

Развитието на националната икономика в условията на икономическа и 

финансова криза е свързано със сериозни предизвикателства на пазара на труда. 

Значимостта на заетостта в осигуряването на икономическо и социално благосъстояние 

на обществото обуславя необходимостта от статистическо изследване на 

закономерностите в нейното развитие.  

Заетостта е широко използван показател при анализ и оценка на социално-

икономическото развитие на различни териториални единици. В ЕС се счита, че 

увеличаването на заетостта създава условия за поддържане и увеличаване на 

населението. Изхождайки от тази теза, заетостта се разглежда като една от 

възможностите за решаване на някои от проблемите на регионите, във връзка с 

осъществяване на устойчивото им развитие. Трудовата заетост е сред най-силните 

механизми за осигуряване на необходимите доходи за издръжката на семействата.    

Ниското равнище на доходите, високото равнище на бедност, голямата група от хора, 

застрашени от изпадане в бедност, заедно с високото равнище на безработицата, 

формират високо равнище на социална нестабилност, ниска раждаемост и миграция, 

които са предпоставка за затруднено и мудно регионално развитие. 

Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира и върху 

размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила - в 

условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към 

квалификацията и професионалните умения на заетите - поражда необходимостта от 

насърчаване на ученето през целия живот, което е част от приоритетните политики на 

община Антон.  

Към 31.12.2021 г. безработните лица, регистрирани в териториалното 

разпределение на Бюро по труда – гр. Пирдоп за община Антон, са 31 души. 

 

Регистрирани жители на община Антон в 

дирекция „Бюро по труда“ гр. Пирдоп 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мъже 18 14 15 12 9 

Жени 27 28 17 23 22 

 

Впечатление правят обобщените данни за наблюдавания период от 2017 г. до 

2021 г., а именно - общо са регистрирани 68 мъже, при 117 регистрирани жени за същия 

период.  
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Поради спецификата на самата община и това, че тя е представена само от едно 

населено място – административният център с. Антон, важна характеристика на пазара 

на труда се явяват всекидневните трудови миграции на населението.  

Основен източник на финансови средства за домакинствата в страната са работните 

заплати на заетите лица. За голяма част от населението в над трудоспособна възраст, 

както и за социално слабите жители, социалните помощи и пенсиите са единствен 

източник на средства. Коциент на безработица за община Антон  

Можем да направим обоснован извод, че безработицата в района е възможно да 

бъде функция и на нежелание за извършване на труд, тъй като има големи предприятия, 

които са сериозни работодатели, които обуславят високо качество на живот в района на 

Средногорието.  

Последните данни относно равнището на безработицата за 2020 г. са силно 

повлияни от ситуацията с пандемията от COVID-19, като увеличаването на процента 

безработни е тенденция в цялата страна. Следва да се отбележи статистическа 

тенденцията през предходните пет години за намаляване на процента безработни лица в 

община Антон.  

Статистическите данни за безработицата не отразяват в пълна степен 

действителното състояние на заетостта поради факта, че голяма част от безработните 

лица не са регистрирани в бюрата по труда. Нивото на безработицата в общината 

бележи по-добри нива спрямо средната за страната.  

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги: 
         В община Антон към момента има 1 служител – младши експерт „Социални 

проекти“, който изпълнява дейностите на социалните услуги. Няма незаети длъжности 

за този вид дейност. На този етап няма нужда от разкриване на допълнителни бройки. 

Планирането на необходимите човешки ресурси във всяка една социална услуга, 

обхваща бъдещото обезпечаване с необходимия брой и вид специалисти, предвид на 

спецификата на вида услуги и целевата група, към която е насочена подкрепата. 

Ключово е постигането на достатъчно ресурси от специалисти за посрещане и на най-

специфичните потребности на населението и особено на най-уязвимите от тях. 

Община Антон гарантира, че при разкриване на услуги – общодостъпни, дневни и 

резидентни, ще се осигури необходимия специализиран и общ персонал. 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 

 

 

10 Изводи 
Социалната политика на община Антон е една от приоритетните дейности на 

местното управление. Основна цел на местната власт е да създаде условия и да осигури 

достъпни и качествени социални услуги за широк кръг потребители, както и да утвърди                 

общинската социална политика като ефективна система от социални услуги, която 

поставя в своя център потребителя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен                            

достъп и непрекъснато подобрява своето качество. 

Наименование на социалната услуга Съществуващ брой места % 

Социална услуга „Асистентска 

подкрепа“  5 
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Предоставяните социални услуги на територията на община Антон са в  отговор 

на установени потребности. Чрез тях се осигурява повишаване качеството на живот на 

потребителите и техните семейства и се създават условия за пълноценно участие в 

обществения живот на хората в неравностойно положение и в риск от социално 

изключване. 

Добре ориентираните и качествени социални услуги, предоставяни в община 

Антон, са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на потребителите 

да водят самостоятелен начин на живот и са свързани със задоволяване на определени 

жизнени потребности на деца, лица и семейства, които поради здравословни, 

възрастови и други причини не могат сами или с помощта на своите близки да ги 

осъществяват. 

Основните приоритети на общинската политика в сферата на социалните услуги 

са: 

 Повишаване качеството на предлаганите социални услуги; 

 Създаване на достойни условия за живот на хората от общността; 

 Превенция и подкрепа за децата в риск и техните семейства; 

 Социално включване за хората с увреждания и предотвратяване на тяхната 

социална изолация; 

 Достоен живот за старите хора; 

 Разкриване на нови социални услуги на база установени потребности. 
 

Община Антон в съответствие с програмата си и приоритетите на управлението 

развива социални услуги в подкрепа на рисковите социални групи и за решаване на 

определени специфични за общината въпроси, които да отговорят на потребностите на 

гражданите. 

Изключителен принос за община Антон е, че не се разчита единствено на 

европейско финансиране, а и на национални средства за развитие и управление на нови 

социални услуги.  

Основен фокус в дейността общината е организацията по предоставянето на 

професионални социални услуги за най-уязвимите групи - деца и възрасни хора с грижа 

в семейна среда. Дава се възможност на възрастните хора да получат подкрепа в 

семейна среда, чрез различни видове специалисти – лични и социални асистенти.  

 

Данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт Карта на 

Приложение № 5 за община Антон: 

Социална услуга по 

чл. 15 от ЗСУ 

Общ брой на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален брой 

потребители/места 

Действия на община 

Антон 

информиране и 

консултиране 

(специализирана) 

0 2 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от обл. Софийска 

застъпничество и 

посредничество 

0 2 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от обл.Софийска 
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терапия и 

рехабилитация 

0 3 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област 

Софийска 

обучение за 

придобиване на 

умения 

0 2 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения 

0 1 Не предприема действия 

дневна грижа за деца с 

трайни увреждания  

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област 

Софийска 

дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

0 3 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област 

Софийска 

резидентна грижа за 

деца без увреждания  

0 1 Не предприема действия 

резидентна грижа за 

деца с трайни 

увреждания  

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област 

Софийска 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

0 2 Не предприема действия 

 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални 

затруднения 

0 1 Не предприема действия 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически увреждания  

0 3 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 
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резидентна грижа за 

пълнолетни лица със 

сетивни увреждания 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

резидентна грижа за 

лица в 

надтрудоспособна 

възраст без 

увреждания 

0 2 Предприемане на 

действия по разкриване на 

услуга 

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за деца с трайни 

увреждания с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за пълнолетни 

лица с трайни 

увреждания с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи  

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

 

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за възрастни 

хора в невъзможност 

за самообслужване с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

 

осигуряване на 

подслон за бездомни 

лица 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

осигуряване на 

подслон за лица в 

кризисна ситуация 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

осигуряване на 

подслон за деца, 

пострадали от 

домашно насилие и 

деца, жертви на 

трафик 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

осигуряване на 

подслон за пълнолетни 

лица, пострадали от 

домашно насилие и 

деца, жертви на 

трафик 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 
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След анализиране между налични социални услуги и данните за максимален 

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 община Антон:  

 Съобразно направената съпоставка между  налични места в услугите и 

максимален брой потребители, е установено, че в община Антон няма налични 

социални услуги, но и  няма достатъчен брой  потребители за разкриване на такива.  

 Община Антон ще предприеме мерки за разкриване на социална услуга 

Резидентна грижа за лица в натрудоспособна възраст без увреждания. Услугата ще се 

предоставя на областно ниво за задоволяване потребностите на лица от Областта. 

Същата е включена в предварителното картиране от 2021 г.  
 

Настоящият анализ е документ, който отразява особеностите, значимите 

проблеми и приоритетните направления в социалната сфера. 

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. 

Ефективното междусекторно сътрудничество ще допринесе за устойчивост на 

изградената оптимална мрежа от социални услуги в страната и в частност в община 

Антон, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи. Това ще 

способства за съчетаването на наличните и потенциалните ресурси, допълването и 

съгласуването на дейностите на ангажираните институции от различните сектори с  

фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи. 

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

актуализира след обсъждането на областно ниво, организирано от Областна 

администрация на Софийска област. 
 

Община Антон 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 

 


