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                                          СЪГЛАСУВАЛ:......................................... 

                                                             /А.КРЪСТЕНОВА / 
                                                   ДИРЕКТОР НА ДСП „РОДОПИ” 

 
 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община «Родопи» 
 

(2011-2015г.)          

 
 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Родопи” - 2014 година 
 

 

№ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ и ДЕЙНОСТИ, 
КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

КАПАЦИТЕТ ИЗТОЧНИЦИ 
НА 
ФИНАНСИРАНЕ 
НА 
СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ 

РЕСУРСНО 
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ 

ОТГОВОРНИК 
СРОК 

1. Личен асистент Съобразно 
утвърдения по 
проект “Подкрепа за 
достоен живот”  
Съгласно 
изискванията на НП 
„Асистенти за хора с 
увреждания” 

ОП “РЧР” , 
проект 
“Подкрепа за 
достоен живот”,   
по схема  
“Алтернативи»; 
Републикански 
бюджет 
 

Услугата е ресурсно 
обезпечена. 

Община „Родопи”,  
31.08.2014 г., 
 
ДСП „Родопи” 
31.12.2014 г. 

2. Домашен социален патронаж 
 

45 Общински 
Бюджет 
 

Услугата е ресурсно 
обезпечена. 

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 
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№ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
КОИТО СЕ ПРЕДЛАГА ДА БЪДАТ 
ОТКРИТИ, ЗАКРИТИ И/ИЛИ 
ПРЕСТРУКТУРИРАНИ  

КАПАЦИТЕТ ИЗТОЧНИЦИ НА 
ФИНАНСИРАНЕ НА 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

РЕСУРСНО 
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
НА СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ 

ОТГОВОРНИК 
СРОК 

1 Домашен социален патронаж: 
-Предприемане на действия за 
повишаване на капацитета. 
 

Съгласно 
Стратегията 

Общински бюджет  Услугата не е 
обезпечена. 
Необходимо е 
увеличаване на 
персонала. 

Община Родопи 
31.12.2014 г. 

2 Подготовка за разкриване на ЦОП 
- Създаване на работна група , 
- Проучване на добри практики 
- Осигуряване на сграда 
- Привличане на НПО 
- Изготвяне на проект 

Съгласно 
Стратегията 

Общински бюджет, ДДД Услугата не е 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

3 Подготовка за разкриване на ДЦДУ 
- Създаване на работна група , 
- Проучване на добри практики 
- Осигуряване на сграда 
- Привличане на НПО 
- Изготвяне на проект 

Съгласно 
Стратегията 

Общински бюджет, ДДД Услугата не е 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

4 Подготовка за разкриване на ЦСРИ 
- Създаване на работна група , 
- Проучване на добри практики 
- Осигуряване на сграда 
- Привличане на НПО 
- Изготвяне на проект 

Съгласно 
Стратегията 

Общински бюджет, ДДД Услугата не е 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

5 Предоставяне на услугата ЦСРИ от 
мобилна група 

Съгласно 
Стратегията 

Общински бюджет Услугата е 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

6 Подготовка за разкриване на ДЦСХ 
- Създаване на работна група , 
- Проучване на добри практики 
- Осигуряване на сграда 
- Привличане на НПО 
- Изготвяне на проект 

Съгласно 
Стратегията 

Общински бюджет, ДДД Услугата не е 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

7 Подготовка за разкриване на ЦНСТ 
- Създаване на работна група , 
- Проучване на добри практики 
- Осигуряване на сграда 
- Привличане на НПО 
- Изготвяне на проект 

Съгласно 
Стратегията 

Общински бюджет, ДДД Услугата не е 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 
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8 Подготовка за разкриване на ДЦВХУ 
- Създаване на работна група , 
- Проучване на добри практики 
- Осигуряване на сграда 
- Привличане на НПО 
- Изготвяне на проект 

Съгласно 
Стратегията 

Общински бюджет, ДДД Услугата не е 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

9  Развитие на Приемната грижа  До края на годината – 
2 семейства общо 

Републикански бюджет Услугата е ресурсно 
обезпечена.  

ДСП „Родопи” 
31.12.2014 г. 
 

10 Разширяване на програмите, които 
предлагат домашни грижи: 

 - Личен асистент 
 

Съгласно проект  ЕСФ Услугата е ресурсно 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.08.2014 г. 

11 Осигуряване на помощни средства 
чрез ДСП по Закона за интеграция 
на хората с увреждания 

Съгласно 
изискванията на 
норм.уредба 

Републикански бюджет Услугата е ресурсно 
обезпечена.  

ДСП „Родопи” 
31.12.2014 г. 

12 Обхващане на всички деца в 
предучилищно образование от 5-
годишна възраст, със специален 
фокус върху децата от ромската 
общност 

Съгласно 
изискванията на 
норм.уредба 

Републикански бюджет Услугата е ресурсно 
обезпечена. 

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

13 Включване в програми и мерки на 
ДБТ; иницииране и изпълнение на 
проекти за професионална 
квалификация и заетост, 
финансирани по действащите НПЗ и 
ОПРЧР 

Съгласно 
нормативната уредба 
и методиките на 
европейските 
програми 

Републикански бюджет 
Проектно финансиране 

Услугата е ресурсно 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
В сроковете на 
действащите 
програми 

14 Осигуряване на финансова помощ 
на лица и семейства, които сами или 
с помощта на близките си не могат 
да задоволяват своите жизнени 
потребности – еднократни помощи, 
отпускани с решение на ОбС 

Съгл.нормативната 
уредба 

Общински бюджет Услугата е ресурсно 
обезпечена.  

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

№ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 
 
 

КАПАЦИТЕТ ИЗТОЧНИЦИ 
НА 
ФИНАНСИРАНЕ 
НА 
СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ 

РЕСУРСНО 
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
НА СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ 

ОТГОВОРНИК 

1. 
 

Изграждане на капацитет за изпълнение на 
стратегията: 
Изграждане на капацитет за предоставяне на социални 
услуги: 
-          Повишаване на квалификацията и уменията на 
персонала, директно ангажиран в предоставянето и 
управлението на социални услуги.  
-         Умения за насърчаване на изграждането на 
партньорства и работа в мрежа.  

Персонално 
възлагне на 
задълженията 

Общински 
бюджет 
Проектно 
финансиране 

Създаване на екип 
за реализация та 
Стратегията 

Община „Родопи” 
31.12.2014 г. 

2 Система на мониторинг и оценка: 
А.Осигуряване на постоянен поток  от актуална 
информация за развитието на социалната среда в 
община Родопи чрез: 

- Наблюдение на промените в базовите 
 индикатори за ситуацията; 

- Обратна връзка от целевите групи и преките  
потребители за вида и качеството на предоставяните 
услуги и подкрепа; 

- Обратна връзка от преките изпълнители на 
 дейностите за трудностите в изпълнението  на 
услугите, възможностите за усъвършенстване и 
нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси. 
 
Б.Обезпечаване на текущ мониторинг на изпълнението 
на дейностите по Стратегията за развитие на 
социалните услуги и в частност в годишния план за 
развитие на услугите чрез: 
-       Събиране на информация за обема и преките 
резултати от осъществяваните дейности / услуги; 
-      Пряко наблюдение на хода, методите и начините 
на текущото изпълнение на планираните дейности, 

След 
създаване на 
екип 

Общински 
бюджет, 
Проектно 
финансиране 

Екип по реализация 
на стратегията 

Община „Родопи” 
Мониторинг – на 
всяко тримесечие 
от годината 
 
Компплексна 
оценка – до 
15.01.2015 г. 
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както и на степента на изпълнение на времевия график 
на дейности и резултати; 
-      Анализ на резултатите от мониторинга в 
сравнение със заложените количествени и качествени 
индикатори в Плана за действие; предоставяне на 
консултации и съвети на място на преките 
изпълнители на стратегията – доставчици на услугите, 
свързани сектори и др. за подобряване на дейностите 
и качеството на социалните услуги.    

 


