
Съгласувал: /п/ 

МАРИЯ СЛАВОВА: 

Директор Д”СП” – Ямбол 

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н  

за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2021г. 

 

№ Вид дейност 

/ услуга / 

мярка 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за периода) 

Местополо

же-ние 

(нас.място) 

Времеви график за 2020 г. Финанси

ране 

(източни

к, сума) 

Изпълнява

ща 

организация

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

          

 Социални услуги 

1. Дом за 

пълнолетни 

лица с умствена 

изостаналост 

 

Комплекс от социални 

услуги  осигуряващи: 

постоянна грижа; 

рехабилитация; 

терапия; медицинска  и 

стоматологична грижи; 

групова и индивидуална 

работа;функционална . и 

занимателна трудотерапия; 

специална.педагогика;орган

изиране на свободно време 

с. Маленово + + + + ДДД 

887 067лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

344 757лв.; 

 

Община 

Стралджа 

2.  Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Капацитет: 

Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации 

– социални, здравни, 

психологически, 

трудотерапия; умения за 

самостоятелност; мобилни 

гр.Стралджа + + + + ДДД 

213 730 лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

72 633лв.; 

Община 

Стралджа 



38бр. услуги от рехабилитатор и 

психолог 

 

  

3. Център за 

обществена 

подкрепа  

 

капацитет 15бр. 

  

Комплекс от социални 

услуги, свързани с 

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. 

гр.Стралджа  + + + + ДДД 

159 872лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

116 872лв.; 

  

Община 

Стралджа 

4. Домашен 

социален 

патронаж 

 

капацитет 

150бр. 

Комплекс от социални 

услуги – грижа в семейна 

среда, предоставяни по 

домовете, свързани с 

доставка на храна; 

медицинско наблюдение, 

съдействие за снабдяване с 

необходимите технически 

помощни средства при 

ползватели с увреждане; 

битови услуги и др. 

гр.Стралджа  

и звена в 

с.Войника  

с.Каменец  

+ + + + Местна 

дейност 

325 000лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

109 266 лв.; 

Капиталов 

разход 

72 034лв. за 

основен 

ремонт на 

дълготрай

ни 

материалн

и активи 

   

Община 

Стралджа  



5. Социална 

услуга 

„Асистенска 

подкрепа” 

 

Капацитет- 

40бр. 

Потребители на 

социалната услуга 

„Асистентска подкрепа”, 

съгласно чл. 93, ал.2  от 

Закона за социалните 

услуги могат да бъдат 

следните групи: 

 

1. лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за 

самообслужване, които 

нямат определена по 

съответния ред степен на 

намалена 

работоспособност; 

2. деца с трайни 

увреждания и пълнолетни 

лица с трайни увреждания 

с определена чужда помощ, 

които не ползват 

асистентска подкрепа, 

помощ за осигуряване на 

асистентска подкрепа или 

за които не се получава 

помощ за грижа в домашна 

среда по реда на друг 

закон. 

 

Община 

Стралджа 

+ + + + ДДД  

159 400лв. 

  

  

  

 Община 

Стралджа 

 

 

Механизъм за 

личната помощ  

 

Капацитет-  

неограничен 

Подпомагат се хора с 

увреждания, като им се 

дава възможност да 

упражняват основните 

си права, да имат избор 

и активно да се 

включват в обществото, 

Община 

Стралджа 

+ + + +  Община 

Стралджа 



както и да им се 

предостави достъп до 

услуги и социални 

дейности.   
6. Клубове на 

пенсионера 

Капацитет 450 

Пенсионери и самотни стари 

хора, които нямат сериозни 

здравословни проблеми 

община 

Стралджа 

+ + + + Местна 

дейност 

 3 000лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка        

3 000 лв.;  

 

Община 

Стралджа 

                     Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа 

1. Продължаване 

дейността на 

местен мрежов 

модел – общест-

вен съвет по 

здравеопазване; 

заетост и 

безработица, 

образование; 

етнически и 

демографски 

въпроси.  

       Община 

Стралджа  

 Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) 

1. Участие на 

работещите в 

заведенията за 

СУ в обучения.  

       Община 

Стралджа 

2. Участие на  

работещите в 

заведенията за 

СУ в курсове.  

       Община 

Стралджа 

3. Участие на        Община 



работещите в 

заведенията за 

СУ  в семинари.  

Стралджа   

 Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) 

1. Защитено 

жилище за лица 

с умствена 

изостаналост   

Изграждане  на ЗЖ през 

2021 година.  

с.Маленово     Проект 

 

Община 

Стралджа 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип   за 

стари хора  

Капацитет  -

15бр. 

 Изграждане  на ЦНСТ за СХ 

през 2021година. 

гр.Стралджа     Ремонтни 

дейности    

Община 

Стралджа 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип   за 

пълнолетни 

лица   с 

физически  

увреждания 

Капацитет  -

15бр. 

Изграждане  на ЦНСТ за 

пълнолетни лица  с 

физически увреждания през 

2021година. 

Гр.Стралджа     Ремонтни 

дейности    

Община 

Стралджа 

4. Дом за стари 

хора 

Капацитет – 35 

бр. 

Изграждане  на Дом за стари 

хора 

Гр.Стралджа     Проект  

НП,ЕП 

50 000лв. 

капиталови 

разходи 

Община 

Стралджа 

5. Социален  

асистент   

услуга в 

общността по 

ОПРЧР  

капацитет – 

40бр. 

Реализиране на   проект  Община 

Стралджа 

    Проект  

НП, ЕП 

Община 

Стралджа 



6 Личен асистент, 

Домашен 

помощник   

услуга в 

общността по   

ЕП 

капацитет  80бр.   

Реализиране на   проект  Община 

Стралджа 

     Проект 

 НП, ЕП 

  

Община 

Стралджа 

 

Забележка: 1. Клубът  на хората с увреждания и Клубът  на диабетика  не са включени към  социалните услуги, тъй като те са 

действащи, средствата които се предвиждат за тях по Бюджета на общината са символични. 

                    2. Консултативен кабинет към МКБППМН  работи, като капацитетът му е 30, но се включва ежегодно  в бюджета 

на комисията в плана и за 2021г. 

                    3. Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник - услуги в общността по НП и ЕП  /  ако бъдат 

стартирани такива проекти, общината ще кандидатства./   


