
 

 

 

 

           

            

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ   

ЗА 2021   ГОДИНА 

 

 

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Костенец за 2021 година 

е  насочен за изпълнение на поставените в „Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Костенец 2016-2020 г.” ключови цели: 

- Да се създадат условия за социално включване/ интегриране на максимален брой хора 

в неравностойно положение и уязвими групи 

- Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в 

семейна среда, чрез устойчиво развитие и разкриване на нови услуги, предоставящи 

грижи в семейна среда или в общността 

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

развитието на рискови фактори по отношение на децата. Да се постигне максимално 

намаляване на броя на децата, изпращани за отглеждане в специализираните 

институции. 

- Постигане на ефективност в управлението на общинските ресурси в сферата на 

социалните услуги. 

- Подобряване качеството на предлаганите социални услуги чрез повишаване 

квалификацията на кадрите 

 

 Годишният план се основава на принципите на последователност, приемственост,  

съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския сектор, както и 

информираност на гражданите на община Костенец за провеждане на социалната политика. 

  

Основните приоритети, заложени в годишния план са: 

 

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на 

социалното изключване и изолацията. 

 

Приоритетно направление 2: Де институционализация и подобряване качеството на 

резидентната грижа. 

 

Приоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в общността за социално      

включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение. 

 

  

 

 

 

 



 

№  Община 

Костенец 

 

Услуга - име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо

жение 

Статус към 2021 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториале

н обхват 
2021 г. 

        

  Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 

1 Център за 

обществена 

подкрепа – 

услуга в 

общността, 

почасова. 

Община 

Костенец 

ползва 

услугата на 

ЦОП гр. 

Долна баня 

Деца от 0 до 18 

години; Уязвими 

семейства с деца от 0 

до 18 години от 

всички населени места 

в общината; 

Деца в 

специализирани 

институции; Деца 

необхванати, 

отпаднали и в риск от 

отпадане от училище; 

Деца жертви и 

извършители на 

насилие 

Костенец 

Долна баня  

- услуга на 

териториале

н принцип 

 

10 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 

Превръщане на ЦОП в 

междуобщински услуги 

Долна баня  Налична  

 Център за 

социална 

рехабилитаци

я и 

интеграция 

Деца, младежи и  

възрастни с 

увреждания 

Община 

Костенец 

30 Обучение в умения на 

самостоятелен живот и 

социална интеграция и 

реализация на деца,младежи и 

възрастни 

Община 

Костенец 

Неразкрита 

Нова от 2021 г. 

Направление 2: Де институционализация и подобряване качеството на резидентната грижа  

 

1. Дом за стари 

хора 

Възрастни лица  Община 20 
Преодоляване на 

Община 

Костенец 

Неразкрита  

Нова от 2021 г. 



№  Община 

Костенец 

 

Услуга - име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо

жение 

Статус към 2021 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториале

н обхват 
2021 г. 

Костенец изолираността, чрез създаване 

на условия за интегриране в 

обществото. Това трябва да 

съответства на техните 

желания и способности, пълно 

зачитане на достойнството, 

убежденията, потребностите и 

неприкосновеността им, както 

и правото им да взимат 

решения, засягащи качеството 

на техния живот и 

предоставяните грижи. Това 

ще улесни пълноценният им 

начин на живот. 

 

Направление 3: Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение. 

 

1 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Деца и лица с 

различни  ув-

реждания; Самотно 

живеещи стари хора с 

увреждания и/или със 

затруднения в самооб-

служването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи 

стари хора в 

отдалечени нас. места 

Всички 

населени 

места в 

общината 

100 

 

Доставка на храна, 

обгрижване в дома, 

посредничество, помощ в 

домакинството и пр., според 

конкретните условия, ресурси 

и възможности на всяка 

отделна община. 

Община 

Костенец 

Налична с 

тенденция за 

разширяване и 

осигуряване на 

подкрепящи 

услуги в домашна 

среда  



№  Община 

Костенец 

 

Услуга - име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо

жение 

Статус към 2021 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториале

н обхват 
2021 г. 

без достъп до услуги 

        

3 «Топъл обяд» 

Проектно 

финансиране 

по ОП за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

от фонда за 

Европейско 

подпомагане                 

на най-

нуждаещите 

се лица в 

България 

 

Самотни и стари 

хора,лица с 

увреждания с ниски 

доходи или без доход. 

Всички 

населени 

места в 

общината 

65 Предлагане на храна на хора, 

изпаднали в 

безпомощност, без доходи и 

близки, 

самотни възрастни и 

инвалиди; скитащи и 

безпризорни лица, съгл. 

целевите групи, определени в 

програмата 

Община 

Костенец 

Налична – до 2020 

г. 

Проектно 

финансиране по 

ОП за храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане от 

фонда за 

Европейско 

подпомагане                 

на най-

нуждаещите се 

лица в България 

4 Клуб на 

пенсионера - 

общинска 

дейност 

Пенсионери, които 

нямат сериозни 

здравословни про-

блеми и се обслужват 

сами 

Всички 

населени 

места 

 160 

  

Осигуряване на лични и 

социални контакти. социално, 

здравно, правно информиране 

и консултиране. 

В 

населените 

места в 

община 

Костенец 

За разширяване 

Увеличение на 

капацитета, 

съобразно 

потребностите 

5  

Механизъм 

лична помощ 

Деца и лица с 

различни  увреждания 

с ЕР с 90 и над 90% 

ЧП 

Всички 

населени 

места в 

общината 

Съобразно 

направленията за 

включване в 

механизма, 

изготвени от 

Дирекция 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда за лица, които 

поради различни ограничения 

от здравословен характер са 

изключени от социалния 

живот и са в риск от  

Община 

Костенец 

Налична 



№  Община 

Костенец 

 

Услуга - име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо

жение 

Статус към 2021 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториале

н обхват 
2021 г. 

„Социално 

подпомагане” 

град Ихтиман 

 

зависимост от 

институционален тип грижи 

6. Други 

дейности - 

Осъществяван

е на контрол и 

методическа 

помощ за 

предоставяне 

на качествени 

социални 

услуги 

1.Извършване на 

тематични проверки за 

спазване на 

критериите и 

стандартите на 

предоставяните 

социални услуги в 

община Костенец 

2.Провеждане на 

работни срещи с 

екипите на 

специализираните 

институции за 

решаване на проблеми 

  1.Задоволяване на 

потребностите на 

потребителите на социални 

услуги 

2.Повишаване качеството на 

социалните услуги в 

общността 

3.Повишаване на 

квалификацията и 

компетентността на 

служителите  

  

 

 

Настоящият годишен план е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” град Ихтиман и е утвърден на заседание на 

Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при извършването на дейностите по социалното подпомагане и предоставянето на 

социални услуги в община Костенец. 

 

 

Съгласувал:  

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА 

Директор на дирекция „Социално подпомагане” гр. Ихтиман 

 



 


