
 

Приложение №1 

Годишен план 

 
за развитие на социалните услуги в община Ивайловград  за 2018 година.  

 

 

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на 

дейността 

(какво е 

планирано за 

периода) 

Местоположение 

(нас. място) 

Времеви график за 2018 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

          

 Социални услуги 

1. 
 

Приемна грижа 

 

Предоставяне на 

социалната 

услуга „Приемна 

грижа”: 

- Индивидуална 

работа с децата, 

подготовка за 

настаняване и 

проследяване на 

всеки 

конкретен 

случай; 

- Обучение и 

подкрепа на 

семействата на 

роднини и 

близки, при 

които има 

Община 

Ивайловград 
Х Х Х Х АСП - МТСП 

Водеща 

организация 

АСП, партньор 

Община 

Ивайловград 



настанени 

деца. 

2. 

Дневен център 

за деца с 

увреждания 

(ДЦДУ) 

налична 

Превенция на 

изоставянето. 

Консултиране, 

дневна грижа, 

рехабилитация, 

логопедична 

помощ, 

информация и 

обучение, 

специализирани 

медицински 

грижи. 

гр. Ивайловград Х Х Х Х 

Държавно 

делегирана 

дейност 

по определен с  

решение на  

Министерски  

съвет единен  

разходен 

стандарт  

за финансиране  

през 2016 г. 

Община 

Ивайловград 

3. 
ЦСРИ за деца и 

възрастни 

 

Медицинска и 
социална 

рехабилитация, 
консултации- 

социални, 
правни, здравни, 
психологически, 

трудотерапия; 
умения за 

самостоятелност; 

Ивайловград Х Х Х Х 

Държавно 

делегирана 

дейност 

 

Община 

Ивайловград 



мобилни услуги 

от 

рехабилитатор. 

4. 

Домашен 

социален 

патронаж 

(налична) 

  

Предоставяне на 

храна 

Община 

Ивайловград 
Х Х Х Х 

Общински 

бюджет 

Община 

Ивайловград 

5. 

“Осигуряване 

на топъл обяд в 

Община 

Ивайловград”. 

 (налична) 

 

Задоволяване на 

потребности от 

храна за хора, 

които не могат да 

си я осигурят 

сами  

 

гр. Ивайловград Х Х Х Х 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане, 

чрез Фонда за 

Европейско 

подпомагане на 

най-нуждаещите 

се лица, ДПБФП 

 

АСП, Община 

Ивайловград 

6. 

Дом за стари 

хора 

(ДСХ) 

(налична) 

Осигуряване на 

храна, лични и 

социални 

контакти, 

консултации на 

възрастни хора с 

възможност за 

самообслужване. 

гр. Ивайловград Х Х Х Х 

Държавно 

делегирана 

дейност 

по определен с  

решение на  

Министерски  

съвет единен  

разходен 

стандарт  

за финансиране  

през 2016 г. 

Община 

Ивайловград 

7. 

„Социална 

подкрепа в 

домашна среда” 

/Личен 

асистент/ 

„Център за 

Осигуряване на 

грижи в семейна  

среда на деца и 

хора, нуждаещи 

се от постоянно 

обгрижване в 

Община 

Ивайловград 
Х Х   

Проектно  

финансиране по  

Процедура на 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

Община 

Ивайловград 



почасово 

предоставяне на 

услуги за 

социално 

включване в 

общността или 

в  домашна 

среда” 

(налична) 

 

ежедневието си, 

предоставяне на 

алтернативен 

избор за 

професионално 

развитие на 

семейства, в 

които има лице с 

трайно 

увреждане. 

 

финансова 

помощ по схема 

BG05M9OP001-

2.002 

„Независим 

живот” 

(МТСП) до 

08.10.2017 г. и 

финансиране от 

общинския 

бюджет 

(устойчивост от 6 

месеца по 

Проекта, съгласно 

ДПБФП) 

 

8. 
Осигуряване на 

топъл обяд 

Задоволяване на 

потребности от 

храна за хора, 

които не могат да 

си я осигурят 

сами през 

месеците, през 

които не 

функционира 

Обществената 

трапезария 

 

Община 

Ивайловград 
Х Х Х Х 

Фонд „Социална 

закрила”съгласно 

сключване на 

договор 

Водеща 

организация 

Фонд „Социална 

закрила”, 

Сдружение 

„Благотворителен 

фонд проф. д-р 

Желязко 

Христов”, 

партньор Община 

Ивайловград 

  

1. 

Мерки  за 

превенция  на 

насилието над 

деца и 

експлоатация 

на детски труд 

Текуща дейност 
Община 

Ивайловград 
    

Общински 

бюджет, 

проектно 

финансиране 

МКБППМН, 

ДСП, ОЗД, 

Община 

Ивайловград 

2. 
Извънкласни и 

извънучилищни 

дейности 

Текуща дейност 
Община 

Ивайловград 
    

Проектно 

финансиране, 

бюджет 

Училище, РИО, 

Община 

Ивайловград 



образование 

3. 

Мерки за 

интегриране на 

деца с 

увреждания в 

детска градина 

и училище 

Текуща дейност 
Община 

Ивайловград 
    

Проектно 

финансиране, 

бюджет 

образование 

Община 

Ивайловград, 

училище, детска 

градина, РИО, 

РЗИ, НПО 

4. 

Мерки по 

заетост на 

рискови групи 

 

Текуща дейност 

Община 

Ивайловград с 

включени всички 

населени места 

    

Национални и 

регионални 

програми 

Община 

Ивайловград 

5. 

Общинска 

политика  за 

подкрепа на 

възрастни хора  

и хора с 

увреждания 

Текуща дейност 

Община 

Ивайловград с 

включени всички 

населени места 

    

Общински 

бюджет, 

проектно 

финансиране 

Община 

Ивайловград 

  

 

 

Съгласувал: ……………………… 

Елена Стефанова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” - Ивайловград 

 

 

 

 

Приет с Решение № 34/04.05.2017 г.  на ОбС Ивайловград.  
           

                                   

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ:  

                                                                                                                                                           /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/ 

 


