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4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 
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Изх.№……………………….. 

……………………………….. 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД НЕДЕЛИНО 

 

Д О К Л А Д Н А      З А П И С К А 

от 

БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

 

Относно: Приемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за  2021 г. 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg
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УВАЖАЕМИ  ГОДПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание  чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  предлагам на Вашето 

внимание Годишен  план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2021 г. 

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2021 г.цели да създаде условия за пълноценна грижа и подкрепа на 

местните общности, групи и лица в риск, като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на община Неделино. 

Ключовите приоритетни направления в него са определени в съответствие с идентификационните потребности на рисковите 

групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите в община Неделино в контекста на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги за 2016 - 2020 г. 

 

 

 

Годишният план на община Неделино за 2021 г. е представен в табличен вид и  съдържа:  

1.Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират  на територията на община Неделино; 

2.Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлагат да бъдат открити, закрити  или преструктурирани на 

територията на община Неделино; 

3.Съдържание  - основна дейност, фокус на услугата.Планирани насоки за развитие на услугите; 

4.Местоположение на  услугите; 

5.Статус – налична или  нова услуга, година на стартиране на услугите; 

  

           Във връзка с гореизложеното предлагам да вземете следното 

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ: 
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         На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  и чл.36б, ал. 1 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане 

и във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане,Общински съвет гр.Неделино приема   и утвърждава  Годишния  

план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2021 г., съгл.Приложение  №1.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

БОЯН КЕХАЙОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

 

 

 

Съгласувал, 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт оба 

 

Изготвил, 

Диана Иванова  

Гл.експ.“Култура и социални дейности“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1                                                                     
 

№
  

Община 
Неделино 

 

Услуга - име, 
вид  

Потребители 
 

Целеви групи             Териториален  

                                        Обхват  

Капацитет  
 

2021 г. 

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. 
Планирани насоки за развитие на услугата 

Место- 
положение 

Статус – налична 
– нова 
Година на 

стартиране 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 : Превенция на деца и семейства в риск  

 

1  Център за 
обществена 
подкрепа; 

 
/ДДД/ 

Деца от  5 до 18 години; 
Уязвими семейства с деца 
от 5 до 18 години от 
всички населени места в 
общините; 
Деца в специализирани 
институции, 
деца необхванати, 
отпаднали и в риск от 
отпадане от училище; 
Деца жертви и 
извършители на насилие 

 
Община 
Неделино 

  

30 

 
Превенция на изоставянето, превенция на 
насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, 
обучение в умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от институции, 
консултиране и подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи приемни 
родители и осиновители, консултиране и подкрепа 
на деца с противообществени прояви 

 
Град 
Неделино 

 
налична 
 

2 

 
Дневен 
Център за 
деца и  
младежи с 
увреждания 
 „ЗОРА“ 

Деца и младежи с трайни 
увреждания (до м. януари 
2013 г. услугата е само за 
деца) 

община 

Златоград и 

община  

Неделино 

30 Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване 

на деца и лица през деня като предоставяне на храна, 

здравни  грижи, рехабилитационни процедури, 

логопед, организация на свободно време, семейно 

консултиране и подкрепа 

гр. 
Златоград                       
ул. 
„Белови 
дово“№ 35 

налична 
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№
  

Община 
Неделино 

 
Услуга - име, 

вид  

Потребители 
 

Целеви групи             Териториален  
                                        Обхват  

Капацитет  
 

2021 г. 

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. 
Планирани насоки за развитие на услугата 

Место- 
положение 

Статус – налична 
– нова 
Година на 
стартиране 

3 Център за 
заместваща 
грижа 

Деца с увреждания, лица 
с увреждания 
 

Община 
Неделино 

15 Организиране на почасови услуги за деца и лица – 
заместваща грижа за различни периоди от време 
(гледане вкъщи, придружаване до детски 
заведения) и др. Предоставяне на подпомагане 
(храна, дрехи, памперси) в случаи на тежки 
социални проблеми 

Гр. 
Неделино 

Нова от 2021г 

 

4 

 
Детска кухня 

 
Деца от 0,6 мес. до 2 
години  

 
Община 
Неделино 

 

60 

 
Предоставяне на здравословна храна , съобразена с 
възрастта на децата, съгл.Закона за храните 

Гр.Недели 
но 

Нова от 2021 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  2: Развитие на соц.услуги за социално включване на уязвими лица и хора в неравностойно положение 
 

1 

Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
/за възрастни/ 
ДДД 

 
Лица и деца с 
увреждания на 
територията на община 
Неделино. 

 
 
Община 
Неделино 

 

 

50 

 

Медицинска и социална рехабилитация, 
консултации – социални, правни, здравни, 
психологически, трудотерапия; Мобилни услуги от 
рехабилитато 

Гр.Недели 

но 

налична 

 

2 

 

Социална услуга 

“Приеми ме“ 

 
Настаняването на деца до 3-

годишна възраст. 

Социалната услуга 

„приемна грижа” в 

страната, която ще се 

актуализира 

 

Община 

Неделино 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта   е да се усъвършенства и да се 

разшири обхватът на услугата „приемна грижа“ и 

затвърди нейното предоставяне на местно ниво като 

алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в 

семейна среда.  

Гр.Недели 

но 

Нова от 2020 г. 

3 Национална 

програма 

„Предоставяне 

на грижи в 

домашна среда“ 

Безработни лица от 80 до 

89,99 %  на сто степен с 

трайно намалена 

работоспособност и хора 

над 65 г. с невъзможност 

за самообслужване 

Община  

Неделино 

Няма 

ограничения 

Целта на проекта е да се осигури заетост на трайно 

безработни при пълен работен ден или почасова 

заетост, които ще бъдат включени в дейности по 

предоставяне на грижи в домашна среда, като 

доставяне ели приготвяне на храна, помощ при 

хранене, пазаруване и др.  

Гр.Недели 

но 

Нова от 2020 г. 



6 
 

№
  

Община 
Неделино 

 
Услуга - име, 

вид  

Потребители 
 

Целеви групи             Териториален  
                                        Обхват  

Капацитет  
 

2021 г. 

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. 
Планирани насоки за развитие на услугата 

Место- 
положение 

Статус – налична 
– нова 
Година на 
стартиране 

        

4 Център за 

предоставяне на 

услуги в общността 

и в домашна среда 

/личен асистент, 

домашен асистент, 

социален асистент/ 

ОП“РЧР“ 

 

Лица с увреждания и 

възрастни хора над 65 г.с 

ограничения или 

невъзможност за 

общуване  

Община 

Неделино 
 

 
150 

 

 

Осигуряване на грижа в семейна среда на нуждаещите 

се от постоянно обгрижване в  ежедневието. 

Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и 

социална рехабилитация.Психологически консултации, 

рехабилитационни услуги , медицински услуги. 

Община 

Неделино  

Налична  

5 Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
пълнолетни 
лица с  
физически 
увреждания- 
ДДД 

Възрастни  хора със 
затруднения в 
самообслужването, с 
нужда от резидентна 
грижа 

Община 
Неделино 
 

15 Резидентна грижа – нужда от постоянно 24-часово 
обгрижване. 
Осигуряване на грижи в семейна среда на 
възрастни хора, които поради различни 
ограничения от здравословен характер са 
изключени от социалния живот. Помощ при 
организирането на  ежедневни битови 
потребности. 

Гр.Недели 
но 

Налична  
 

 

6 

 
Защитено 
жилище за хора 
с психически 
разстройства  
 
 
 

Лица с психически 
разстройства  

Община 
Неделино 
 

15 Резидентна грижа – нужда от постоянно 24-часово 
обгрижване. 
Осигуряване на грижи в семейна среда на 
възрастни хора, които поради различни 
ограничения от здравословен характер са 
изключени от социалния живот.  

 
Гр.Недели 
но 

 
 

Нова от 2020 г. 
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№
  

Община 
Неделино 

 
Услуга - име, 

вид  

Потребители 
 

Целеви групи             Териториален  
                                        Обхват  

Капацитет  
 

2021 г. 

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. 
Планирани насоки за развитие на услугата 

Место- 
положение 

Статус – налична 
– нова 
Година на 
стартиране 

 

7 Център за 
социална 
рехабилитация  
и интеграция на 
хора със слухово 
и зрително 
увреждане  

 
лица със сетивни 

нарушения 

 
Община 

Неделино 

 

  

 30 

Осигуряване на лични и социални контакти . 
Информиране и консултиране – социално, здравно, 
правно на хората със сетивни нарушения 

Гр.Недели 
но 

Нова от 2021 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 :Развитие на социални услуги за осигуряване на условия за по- добър и достоен живот за възрастните хора 

1 Домашен 
помощник 
/Национална 
програма, 
оперативна 
програма 
„РЧР”/ 

Грижа за деца и 
възрастни с трайни 
увреждания и 
самотно живеещи 
стари хора. 

Община 
Неделино 

40 Осигуряване на грижи в семейна среда на самотни 
стари хора, които поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени от социалния 
живот. Помощ при организирането на ежедневни 
битови потребности 

Гр.Недели 
но  

налична 

2 Здравен 
медиатор 
 
 
 

Стари и самотно 
живеещи хора. 

Община 
Неделино 
 

15 Посредничество за достъп до здравни услуги . 
Профилактика, участие в дейности за превенция 
на изоставянето 

Община  
Неделино 
 

Нова от 2021г. 

3 Клуб на 

пенсионера – 

общинска 

дейност 

 

 
Възрастни хора 

 
Община 
Неделино 
 

 

50 

Организиране на свободното време на хората от 
третата възраст.Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации – социални, правни, 
здравни, психологически, трудотерапия 

Град 

Неделино и  

останалите 

населени 

места в 

общината  

Налични с  
нови дейности 
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№
  

Община 
Неделино 

 
Услуга - име, 

вид  

Потребители 
 

Целеви групи             Териториален  
                                        Обхват  

Капацитет  
 

2021 г. 

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. 
Планирани насоки за развитие на услугата 

Место- 
положение 

Статус – налична 
– нова 
Година на 
стартиране 

 

4 

 
 
Обществена  
трапезария  

 

Лица и семейства  

на месечно 

 соц.подпомагане, 

самотно живеещи 

хора с минимални 

пенсии, хора с 

увреждания 

 
 
Община 
Неделино 
 
 

 

 

160 

 

 

 

Осигуряване на обществена трапезария включва 

предоставяне на  храна за обяд, съгласно Закона за 

здравето , Закона за храните и нормативните 

актове по прилагането им – качествена и 

здравословна храна  

Община  
Неделино 
 

Налична 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 : Развитие на човешките ресурси 

1 Повишаване на 

квалификация 

та на персонала   

Лица работещи в 

соц.сфера 

 

 

 

Община Неделино  

 
 35 Семинари, тренинги, обмяна на опит с цел 

повишаване на  

квалификацията на персонала зает в соц.сфера  

 

Област  

Смолян  

 

налична 

 

  

 

 

 

     Годишният  план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2021 г. е приет и утвърден от Общински съвет 

гр.Неделино  с Решение № …………………………………. 
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