
  
      

 
 

 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 

 

 

 

   ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН 
 

 

 

за развитие на социалните услуги – 2021 год. 
 

 

 

 

Приет с Решение № 75/02.06.2020 год. на Общински съвет Георги Дамяновo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишния план е разработен в изпълнение на приетата “Общинска стратегия 
за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.”  

Основава се на принципите на приемственост, последователност, 
съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския сектор, както и 
информираност на гражданите на община Георги Дамяново за провежданата 
социална политика. 

Усилията на местната власт, неправителствените организации и местната 
общност през настоящата 2020 година се насочват за изпълнение на поставените в 
стратегията ключови цели: 

 
• Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата 

и развитието на рискови фактори.   
 

• Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален 
брой хора в неравностойно положение и уязвими групи; 

 

• Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с 
увреждания в семейна среда, чрез устойчиво развитие или разкриване на 
нови услуги, предоставящи грижа в семейна среда или в общността; 
 

• Прилагане на съвременни форми на обслужване на хората със специфични 
потребности, пожелали услуги в общността; 

 
• Постигане на ефективност в управлението на общинските ресурси; 

 

• Привличане нови инвеститори за социални услуги; 
 

• Подобряване качеството на предлаганите социални услуги чрез повишаване 
квалификацията на кадрите. 



Община Георги Дамяново        Планов период: 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 
 Нина Петкова        
Кмет на община Георги Дамяново 

 

№ Услуга Целеви групи 
Съдържание – 

основни дейности, 
фокус на услугата 

Местоположение Капацитет Заетост 
Финансиране, 

(Източник, 
сума) 

Изпълняваща 
организация 

1. 

ДОМАШЕН 
СОЦИАЛЕН 
ПАТРОНАЖ 
с.Георги 
Дамяново 
 
 

Лица  в 
нетрудоспособна 
възраст, лица с 
трайно намалена 
работоспособност 
над 71% , 
самотни лица 
пенсионери над 
60 годишна 
възраст,  деца до 
18 годишна 
възраст  с 
увреждания и др. 
 

Комплекс от 
социални услуги, 
предоставяни в 
домащни условия, 
свързани с 
доставка на 
приготвена храна. 
Разширяване на 
дейността  на 
патронажа – 
Кетъринг – 
приготвяне на 
храна и 
доставянето й за 
ЦДГ, ЦНСТ, 
ДПЛПР, ОУ, ПГСС. 
 

Георги 
Дамяново 150 41 Общински 

бюджет 

Община 
Георги 
Дамяново 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ 
ЛИЧЕН 
АСИСТЕНТ, 
ДОМАШЕН 
ПОМОЩНИК  

Деца и лица с 
трайни 
увреждания.    
Лица над 65 г. с 
ограничения или 
в невъзможност   

 
Осигуряване на 
грижи в семейна 
среда за лица, 
нуждаещи се от 
постоянно 

Георги 
Дамяново 43 70 

 
 
АСП 

 Община 
Георги 
Дамяново 



  за 
самообслужване. 

обгрижване в 
ежедневието си, 
като успоредно се 
осигурява заетост 
на лица. 

3. 

ЦНСТ 
ЗА ДЕЦА И 
МЛАДЕЖИ 
БЕЗ 
УВРЕЖДАНИЯ  
 
С.ГАВРИЛ 
ГЕНОВО 
 
 
 
 
 
 

Деца  и младежи 
до 29 годишна 
възраст, 
отглеждани в 
ДДЛРГ преди 
настаняването им 
в центъра, както и 
такива изведени 
от семействата 
им. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянна грижа.  
 В Центъра е 
създадена среда, 
близка до 
семейната при 
която 
децата/младежите 
получават 
необходимата им 
индивидуална 
грижа, подкрепа за 
личностно 
развитие  и 
изграждане на 
умения за 
самостоятелени  
независим живот. 

с.Гаврил Геново 

 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 

15 
 

Републикански 
бюджет 

Делегирана 
от държавата 
дейност  

4. ДПЛПР  
С.ГОВЕЖДА 

Мъже навършили 
пълнолетие с ЕР 
на ТЕЛК, с 
психични 
заболявания. 

Постоянна грижа 
за лица страдащи 
от  
психични 
заболявания, които 
получават 
социални, здравни, 
образователни и 
други услуги в 

с.Говежда  70 70 Републикански 
бюджет 

Делегирана 
от държавата 
дейност 
 
 
 
 



зависимост от 
нуждите на 
потребителя.    

 

 
5. 
 
 
 
 

КЛУБ НА 
ПЕНСИОНЕРА 

Пенсионери, 
които нямат 
сериозни 
здравословни 
проблеми и се 
обслужват сами 

Осигуряване на 
лични и социални 
контакти. 
Празнуване на 
рожденни дни, 
празници и др.   

Селата от 
община Георги 

Дамяново 
Няма  

Създадени 
клубове в 

11 
населени 
места от 

общината 

Общинска 
дейност 

Община 
Георги 
Дамяново 
 
 

 
6. 
 
 
 
 

ЦСРИ за деца 
и възрастни  
 

Лица и деца  с 
различен тип 
увреждания; лица 
с различни 
заболявания 

Медицинска и 
социална 
рехабилитация, 
консултации –
социални, здравни, 
психологически, 
трудотерапия;  
Изготвяне  и 
осъществяване на 
индивидуални 
програми за 
социално 
включване. 

с.Копиловци 30 0 
По ОПР ЧР – 
кандидатстване 
по проект  

Община 
Георги 
Дамяново 

 
7. 
 
 

ЗЖ за хора с 
психични 
разстройства 
 

Лица  с  психични 
разстройства – 
потребители на 
ДПЛПР с.Говежда 

Предоставяне на 
подслон и 
ежедневни грижи, 
изграждане на 
умения за 
самостоятелен 
живот; социални, 
здравни, 
образователни и  
други услуги в 

с.Говежда 10 0 
По ОПР ЧР – 
кандидатстване 
по  проект  

Община 
Георги 
Дамяново 



зависимост от 
нуждите на 
потребителя в 
среда близка до 
семейната. 

 
 
Настоящият годишен план е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” –  Чипровци на основание чл. 19, ал. 2 и ал.3  от Закона за 
социално подпомагане и чл. 36 б от Правилника на ЗСП. 
 
 
Съгласувал:…….п……. 
ДИРЕКТОР НА Д”СП”  ЧИПРОВЦИ 
СОФКА МИХАЛКОВА 
 
 


	ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
	ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН
	за развитие на социалните услуги – 2021 год.
	Община Георги Дамяново        Планов период: 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

