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ПРОЕКТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н                                         

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

В ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО ЗА 2023 ГОДИНА 

№ Вид социална 

услуга/дейност 

Описание Място Статус Финансиране Отговорни институции 

2023г. Държавно 

делегирана 

дейност 

Местна 

дейност 

Финансиране по 

проект 

 

1. Комплекс 

от 

социални 

услуги 

“Дневен 

център за 

деца и 

младежи с 

уврежда 

ния“  

„Зора“и 

„Дневен 

център за 

пълнолетни 

лица с 

уврежда 

ния“ 

“Дневен 

център за 

деца и 

младежи с 

уврежда 

ния“  

„Зора“ 

Предоставяне на социалната 

услуга дневна грижа и 

цялостно обслужване на 

потребителите - деца и 

младежи с увреждания, като 

предоставяне на здравни 

грижи, рехабилитационни 

процедури, организация на 

свободно време, семейно 

консултиране и подкрепа, 

социални консултации, 

специализирани консултации, 

храна, както и подкрепа на 

родителите. За потребителите 

на социалната услуга от 

община Неделино  е осигурен 

транспорт. 

 

гр. Златоград 

ул. „Беловидово“  

№ 35 

и община Неделино 

Налична 10 

потребители 

деца и 

младежи с 

увреждания 

Държавно 

делегирана 

дейност 

  Община 

Златоград 

 

ДЦДМУ 
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№ Вид социална 

услуга/дейност 

Описание Място Статус Финансиране Отговорни институции 

2023г. Държавно 

делегирана 

дейност 

Местна 

дейност 

Финансиране по 

проект 

 

 

„Дневен 

център за 

пълнолетни 

лица с 

уврежда 

ния“ 

 

Социална услуга дневна грижа 

и цялостно обслужване на 

потребителите - пълнолетни 

лица с увреждания като 

предоставяне на здравни 

грижи, рехабилитационни 

процедури, организация на 

свободно време, семейно 

консултиране и подкрепа, 

социални консултации, 

специализирани консултации, 

храна, както и подкрепа на 

родителите. За потребителите 

на социалната услуга от 

община Неделино  е осигурен 

транспорт. 

 

гр. Златоград 

ул. „Беловидово“  №35 

и община Неделино 

 

Налична 

 

15 

потребители 

пълнолетни 

лица с 

увреждания 

 

Държавно 

делегирана 

дейност 

   

Община 

Златоград 

ДЦПЛУ 

2. Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Социалната услуга предоставя 

подкрепящи дейности с 

краткосрочна и дългосрочна 

продължителност на лица над 

18 годишна възраст с 

ТЕЛК/НЕЛК. Дейностите са 

свързани с предоставяне на 

рехабилитация и интеграция,  

психологическа подкрепа, 

социални консултации, 

специализирани консултации.  

гр. Неделино 

ул.“Напредък“ № 69 

 

 

 

 

 

 

Налична 60 

потребители 

възрастни с 

увреждания 

Държавно 

делегирана 

дейност 

  Община 

Неделино 

ЦСРИ 
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№ Вид социална 

услуга/дейност 

Описание Място Статус Финансиране Отговорни институции 

2023г. Държавно 

делегирана 

дейност 

Местна 

дейност 

Финансиране по 

проект 

 

3. Център за обществена 

подкрепа 

Социалната услуга предоставя 

широк кръг услуги за деца и 

семейства, свързани с 

превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и 

отпадане от училище, 

превенция на отклоняващото 

се поведение. Социално – 

педагогическо и 

психологическо  консултиране 

на деца с поведенчески 

проблеми  и техните 

семейства.  Работа с деца, 

отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и 

техните семейства.Услуги по 

превенция  на рисково 

поведение на деца  от 

общността, обучение на 

бъдещи приемни родители и 

осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с 

противообществени прояви.  

гр.Неделино   

ул.Ал.Стамболийски“ 

№ 80 

Налична 30 

потребители 

деца в риск 

Държавно 

делегирана 

дейност 

  Община 

Неделино  

ЦОП 
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№ Вид социална 

услуга/дейност 

Описание Място Статус Финансиране Отговорни институции 

2023г. Държавно 

делегирана 

дейност 

Местна 

дейност 

Финансиране по 

проект 

 

4. Асистентска подкрепа Специализирана социална 

услуга, която включва 

ежедневна почасова подкрепа 

в домашна среда за лица с 

трайни  увреждания и лица в 

надтрудоспособна възраст с 

невъзможност от 

самообслужване. 

гр. Неделино 

ул.“Ал.Стамболийски“ 

№104 

 

Налична 23  

потребители 

лица над 65г.  в 

невъзможност 

         за  

самообслуж 

ване, 

 лица с трайни 

увреждания  

без чужда 

помощ 

Държавно 

делегирана 

дейност 

 

 

 

 

 

 

  Община 

Неделино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Механизъм лична помощ Социална услуга в домашна 

среда. Предоставяне на  

почасови услуги  на лица с 

увреждания и възрастни хора, 

насочени към подпомагане и 

подкрепа на лицата за 

осъществяване на ежедневните 

им дейности с чужда помощ 

На територията на 

Община Неделино 

ул.“Ал.Стамболийски“ 

№104 

 

 

 

 

 

 

 

Налична Потребите 

ли, в 

зависимост от 

направленията, 

издадени от 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане“ 

Златоград 

 

Финансиране 

от републикан 

ския бюджет 

  Дирекция 

„Социално 

подпомагане“ 

Златоград 

Общинска 

администрация 

Неделино 
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№ Вид социална 

услуга/дейност 

Описание Място Статус Финансиране Отговорни институции 

2023г. Държавно 

делегирана 

дейност 

Местна 

дейност 

Финансиране по 

проект 

 

6. Обществена трапезария Социална услуга за превенция 

на социалното изключване, 

насочена към задоволяване на 

потребностите от храна за 

хора, които не могат да си я 

осигуряват сами и попадат в 

рискови целеви групи: лица и 

семейства на месечно 

социално подпомагане, 

самотно живеещи хора с 

минимални пенсии, хора с 

увреждания с ниски доходи и 

др.Услугата ще се предлага за 

всички населени места в 

община Неделино през 2023 г. 

гр. Неделино 

ул„Ал.Стамболийски“ 

 № 104 

Налична 850 

потребители 

  Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане от 

Фонда за 

европейско 

подпомагане на 

най-нуждаещите 

се лица в 

България за 

периода 2021-

2027г. 

Общинска 

администра 

ция 

7. Патронажна грижа Осигуряване на почасови 

мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в домашна 

среда. 

Потребителите на социалната 

услуга са възрастни хора над 

65 години с невъзможност за 

самообслужване и хора с 

увреждания. 

 

 

 

 Община Неделино 

ул.“Ал.Стамболийски“ 

№ 104 

Налична 40 

 

потребители 

лица с 

увреждания и 

възрастни хора 

над 65г. 

  Услугата се 

предоставя по 

проект 

„Патронажна 

грижа + в 

Община  

Неделино“ по 

ОП "Развитие на 

човешките 

ресурси" 2014-

2020г. 

 



6 

 

№ Вид социална 

услуга/дейност 

Описание Място Статус Финансиране Отговорни институции 
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дейност 

Финансиране по 

проект 

 

 

 

8. Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни 

лица с физически 

увреждания  

 

Възрастни хора със 

затруднения в самообслужване 

то, с нужда от резидентна 

грижа.Предоставяне на 

медицинска, двигателна 

рехабилитация и 

психологическа  подкрепа от 

психолози. 

Община Неделино 

ул.“Ал.Стамболийски“ 

 №80 

 15  Държавно 

делегирана  

дейност 

   

9. Дневен център за лица с 

увреждания и техните 

семейства, включително с 

тежки множествени 

увреждания 

 

 гр. Неделино Планира 

на 

 

20 потребители  

Оперативни програми 

Държавно делегирана дейност 

 

Общинска 

администра 

ция Неделино 

 

10. Център за грижа за 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

 

 гр. Неделино Планира 

на 

 

30 потребители Оперативни програми 

Държавно делегирана дейност 

Общинска 

администра 

ция Неделино 

11. Център за резидентна 

грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст 

без увреждания 

 

 

 

 

гр. Неделино Планира 

на 

 

30 потребители 

възрастни без 

увреждания 

Оперативни програми 

Държавно делегирана дейност 

 

Общинска 

администра 

ция Неделино 
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№ Вид социална 

услуга/дейност 
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