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      ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА  

        2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН 2016-2020 г. 

 

Стратегически и 

специфични цели 

 

Вид дейност, 

планирани мерки 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

(основни дейности, фокус на услугата) 

Отговорен 

орган, срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

 

Стратегическа цел 1 

Развитие на 

социалните  

услуги за деца 

 ЦНСТДБУ  
„Слънце” – Осигуряване 

на среда близка до 

семейната за деца в риск 

от социална изолация, за 

които са изчерпани 

възможностите за 

осигуряване на семейна 

среда с перспективи за 

продължително 

настаняване; лишени са от 

родителска грижа и са 

изведени от институции 

лишени от родителска 

грижа. 

1.1. Продължаване на дейността  на Център за настаняване от семеен тип за 

деца  и младежи без увреждания „Слънце“- град Каспичан  

ЦНСТДБУ  „Слънце“ е социална услуга от резидентен тип за деца, 

която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на 

деца и младежи. В Центъра се създава среда близка до семейната, при която 

децата получават необходимата им индивидуална грижа, подкрепа за 

личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим 

живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към 

създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват 

равнопоставено в живота на местната общност. Капацитетът на услугата е 15 

места. 

Общинска 

администрация 

ЦНСТДБУ 

„Слънце“- 

град Каспичан 

Срок: постоянен 

Държавния 

бюджет , 

Делегирана 

държавата 

дейност 

  Приемна грижа  

Проект „Приеми ме 

2015” – ОПРЧР 

 

1.2. Социалната услуга „Приемна грижа” се предоставя в общността, за деца, 

които за определен период от време не могат или не трябва да живеят с 

родителите си. 

Основните целеви групи са: 

- новородени, за които родителите изразяват желание да бъдат настанени в 

институция. 

- деца, чиито родители временно не могат/не искат да полагат адекватни 

грижи за тях; 

- деца, жертви на насилие и злоупотреба; 

- деца, на които предстои осиновяване; 

- деца, настанени  в специализирани институции; 

Общинска 

администрация 

ДСП, ЦОП 

Срок: постоянен  

Държавен 

бюджет, 

Проект 

BG05M9OP00 

1-2.003 

„Приеми ме 

2015” 
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     Дейностите се реализират в съвместно от ЦОП и ОЗД към ДСП. 

Дейности: 

1.Провеждане на информационни кампании на общинско  

ниво за популяризиране на приемната грижа; 

2. Обучение и оценка на кандидатите за приемни родители; 

3.Подкрепа на приемните родители в процеса на  преодоляване на бариерите 

в общуването с детето; 

4. Настаняване и отглеждане на дете в приемното семейство;наблюдение и 

подкрепа на приемното семейство след настаняване на дете. 

  Предоставяне  

на подкрепа на 

уязвимите семейства и 

деца  

1.3. Услуги в Центровете за обществена подкрепа: семейно консултиране и 

подкрепа, консултиране е информиране за проблеми, свързани с развитието 

на децата от съответната възраст, индивидуални и фамилни консултации в 

случаи на кризи в семейството, превенция на рисковото поведение на деца и 

младежи, психологическо консултиране е рехабилитация, обучение и 

подкрепа на приемни родители и осиновители. 

ЦОП 1 и ЦОП 2,  

ДСП, Общинска 

администрация, 

Здравен 

медиатор 

Срок: постоянен 

Не е 

необходимо 

Стратегическа цел 2 - 

Развитие на 

наличните социални 

услуги за стари  хора и 

хора с увреждания 

 ДЦПЛУ село  

Кюлевча 

 

2.1. Продължаване на дейността на ДЦПЛУ с.Кюлевча. Услугата 

функционира като делегирана държавна дейност от 2009 г. с капацитет 30 

места. В ДЦПЛУ са създадени условия за цялостно обслужване на 

потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на 

ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности, както и на 

потребностите от организация на свободното време и личните контакти. 

ДЦПЛУ разполага със специализиран транспорт за хора с увреждания с 

който се придвижват потребителите на услугата. Обхванати са почти всички 

населени места на територията на Общината. Предвид факта, че ДЦПЛУ 

работи над утвърдения капацитет са предприети необходимите действия за 

разширяване на материалната база и увеличаване капацитета на услугата от 

30 на 40 лица.  В началото на 2015 г.  е разширена материалната база на 

социалната услуга, а през 2019г сградата, ще се санира. 

Общинска 

администрация 

ДЦПЛУ, 

Срок: постоянен 

 

Държавния 

бюджет, ДДД 

  ЦСРИ – град  

Каспичан 
2.2. Продължаване на дейността на  Център за социална рехабилитация 

и интеграция. Социални услуги, извършвани почасово, включващи 

разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, 

насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, 

както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот на лица с 

различна вид и степен на увреждане.  

Откриване на филиал на адрес: гр. Каспичан, ул. «Д.Благоев» № 51. 

Сливане дейностите по предоставяне на социално-здравни услуги от „Център 

за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или 

в домашна среда с ЦСРИ. 

Към настоящият момент капацитета на ЦСРИ е 30 места. Предвид 

обстоятелствата, че ЦСРИ и Центъра за специализирани социално-здравни 

услуги  работят с над 110 потребители, при сливането на двата Центъра ще 

се докаже развиване и увеличаване капацитета на социалната услуга от 30 на 

50 места. 

Осигурена мобилност и равен достъп до комплекса от почасови услуги, 

Общинска 

администрация, 

ЦСРИ, 

Срок: постоянен 

 

Държавния 

бюджет, 

Делегирана 

държавна 

дейност 
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които се предоставят от тесни специалисти: рехабилитация и интеграция, 

социална, когнитивна и медицинска рехабилитация, терапевтични дейности, 

социални и специализирани консултации.  

2.2. Развиване на целеви 

общински политики  и 

мерки за социално 

включване и подкрепа в 

ежедневието на хората с 

увреждания и старите 

хора 

 Домашен  

социален патронаж 
2.2.1. Продължаване дейността на Домашен социален патронаж – 

Каспичан – комплекс от социални услуги, предоставяни в домовете на 

възрастни хора и възрастни хора с увреждания. Капацитета на услугата е 180 

места. Чрез реализиране на проект BG051PO001-5.1.04-0109-C0001 

«Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към Домашен 

социален патронаж – Каспичан», с цел осигуряване на устойчивост, към 

структурата на ДСП са включении: 

               -    2 /две/ бройки  «Социален асистент»,   които предоставят услуги 

в домашна среда подпомагащи ежедневието на лица с увреждания и 

самотноживеещи възрастни хора с невъзмоност за самообслужвне. 

Общинска 

администрация, 

ДСП, 

Срок: постоянен 

 

Общински 

бюджет 

  „Личен  

асистент” 

2.2.2. Предоставяне  на услугата „Личен асистент“ – почасова услуга за 

подкрепа в домашна среда.Към момента  35 лица са в помощ на лица и деца с 

увреждания, на самотно живеещи стари хора със затруднения и/или 

невъзможност при самообслужването, като: 

 Дейности в подкрепа на детското развитие; 

 Дейности за подкрепа в битовото обслужване; 

 Дейности за подкрепа при налични дефицити в умствените 

функции; 

Дейности за подкрепа на социалната активност. 

Общинска 

администрация, 

АСП, 

Срок: При 

влизане на 

Закона в  сила 

 

 

 

 

 

Държавен 

бюджет 

   „Домашен 

помощник” 
2.2.3. Продължаване дейността на услугата „Домашен помощник“ - 

почасова услуга за подкрепа в домашна среда на 10 лица от домашни 

помощници в помощ на лица и деца с увреждания и самотно живеещи стари 

хора със затруднения и/или невъзможност при самообслужването, като: 

 Дейности в подкрепа на детското развитие; 

 Дейности за подкрепа в битовото обслужване; 

 Дейности за подкрепа при налични дефицити в умствените 

функции; 

 Дейности за подкрепа на социалната активност. 

Общ. 

администрация 

Срок: При 

осигуряване на 

дейсности 

 

 

 

 

 

 

Държавен 

бюджет 

 

  Обществена  

трапезария  

2.2.4. Обществена трапезария – услуга в общността по ОП за храни и/или 

основно материално финансирана от фонд „Социална закрила”. Обща цел на 

услугата е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и 

подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по условията на чл.9 

от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за 

тях; самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии, 

скитащи, бездомни лица за  100 потребители от изредените целеви групи. 

Общинска 

администрация 

Срок: в рамките 

на предоставяне 

на дейността 

Европейско 

финансиране, 

Държавния 

бюджет 

  „Социален  

асистент” 

2.2.5.  Предоставяне на услугата „Социален асистент“. Налице е 

готовност за предоставяне на почасова услуга от социални асистенти в 

помощ на  лица и деца с увреждания и самотно живеещи стари хора със 

затруднения и/или невъзможност при самообслужването, като: 

Общинска 

администрация,

АСП 

Срок: постоянен 

Държавния 

бюджет 
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 Дейности в подкрепа на детското развитие; 

 Дейности за подкрепа в битовото обслужване; 

 Дейности за подкрепа при налични дефицити в умствените 

функции; 

 Дейности за подкрепа на социалната активност. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Патронажна 
грижа  

2.2.6. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Операцията ще осигури надграждане на създадения модел за 

предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги за възрастни хора и обучение на персонала, като ще се 

надградят резултатите по Проект „Домашни грижи за независим и 

достоен живот“. 
Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна 

среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за 

предоставянето им. 

Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за 

патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с 

хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните 

домове. 

Общинска 

администрация 

Срок: в рамките 

на предоставяне 

на дейността 

По проект 

BG05M9OP001-
2.040 - 
Патронажна 
грижа за 
възрастни хора 
и лица с 
увреждания – 
Компонент 2 

Специфична цел 2.3 

Разкриване на нови 

социални услуги 

 Център за  

настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица 

с физически уврежда-

ния  

2.3.1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с физически увреждания с капацитет  15 места. 

Общинска 

администрация 

Срок: в рамките 

на предоставяне 

на дейността 

 

по проект и с 

последващо 

обвързване на 

услугите като 

ДДД. 

  Център за  

настаняване от семеен 

тип за стари хора 

2.3.2. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора с 

капацитет 15 места. 

Общинска 

администрация 

Срок: в рамките 

на предоставяне 

на дейността 

по проект и с 

последващо 

обвързване на 

услугите като 

ДДД 

  Защитено  

жилище за лица с 

умствена изостаналост 

2.3.3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с капацитет 8  

места. 

Общинска 

администрация 

Срок: в рамките 

на предоставяне 

на дейността 

по проект и с 

последващо 

обвързване на 

услугите като 

ДДД 

 

Стратегическа цел 3  

Развитие на 

човешките 

 Подкрепа   

развитието на админи-

стративния капацитет 

3.1. Адекватно ресурсно обезпечаване на структурите,ангажирани с 

администрирането и управлението на социалните услуги. 

 

 

Общинска 

администрация, 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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ресурси.Развитие  на 

междусекторното 

сътрудничество и 

междуобщински 

партньорства в 

социалните услуги. 

 ДЦПЛУ, ЦСРИ, 

ЦНСТДБУ,  

ОПРЧР 

  Подкрепа за  

развитие на персонала, 

предоставящ социални 

услуги 

3.2. Осигуряване на поредица от обучения за специалистите-социални 

работници,психолози,специални педагози, рехабилитатори. 

 

Общинска 

администрация,

ДЦПЛУ, ЦСРИ, 

ЦНСТДМБУ, 

ОПРЧР 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

Програмата остава отворена за промени и актуализация. 

 

зм 

Използвани абревиатури: 

ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“  

ДДД – Делегирана от държавата дейност 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ДЦВХУ – Дневен център за възрастни хора с увреждания 

ЦНСТДБУ – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция   

ДСП – Домашен социален патронаж 

ЦРДУ – Център за работа с деца на улицата 


