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Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

ЗА 
2013 ГОДИНА 

 
 

Годишният план е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет гр.Любимец с Решение №  

….., Протокол № ….. от проведено заседание на Общински съвет град Любимец на ….2013 г. година Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги.  

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в 

отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и 
икономическа среда.     Ключовите приоритетни направления в годишния план за развитие на социалните 

услуги в Община Любимец са определени в съответствие с идентифицираните потребности  на рисковите групи, 
необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината и в  контекста на 

общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 

 Приоритетни целеви групи 

 Уязвими семейства с деца в риск;  

 Деца , отпаднали и в риск от отпадане от училище; 

 Хора с увреждания; 

 Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени места, без 
достъп до социални и др. услуги; 

 Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в селски райони.     
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Усилията на местната власт, държавните и регионални институции в областта на 
социалното подпомагане и услуги през настоящата 2013 година се насочват към 
изпълнение на поставените в стратегията  
ключови цели:    

 Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в 
неравностойно положение и уязвими групи 

 Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в 
Общината 

 Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на 
необходимия капацитет за управление на  общинско ниво и чрез осигуряване на 
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услугите. 

 

 

 

№ Вид дейност 
/услуга/мярка 

Описание на 
дейността(как
во е планирано 

за периода) 

Местоположен
ие 

(нас. място) 

Финансира
не 

( източник, 
сума) 

Изпълнява
ща 

организаци
я, 

отговорник 
 

 Социални услуги     

1 Домашен социален патронаж Комплекс от 
социални услуги, 

предоставяне по 
домовете, 
доставка на храна, 

битови услуги - 
поддържане на 

хигиена на 
жилищните 
помещения 

 Община Любимец 
 

От общинския 
бюджет – общо 

отпуснат 
244440 лв.; 
 – за  издръжка  

-132550 лв 
за заплати и 

осигурителни 
вноски – 
109949 лв 

Община 
Любимец 
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2 Личен асистент по Оперативна 
програма Проект „Подкрепа за 

достоен живот” 
 
 

Социална услуга, 
оказвана от лице в 

семейна среда, 
полагащо 
постоянни  грижи 

за дете или 
възрастен с трайно 
увреждане или за 

тежко болен за 
задоволяване на 

ежедневните му 
потребности 

Гр. Любимец Проект „ 
Подкрепа за 

достоен живот 
„ – 22 лични 
асистенти , за 

които общия 
бюджет е 
39792  лв. , а 

месечния – 
съответно 2700 

лв. 

Агенция за 
социално 

подпомагане с 
партньор 
Община 

Любимец 

3 По ОП РЧР  „Подкрепа за 
заетост”, градинари и пазач-
портиери 

Социалната услуга 
осигурява работа 
на трайно 

безработни 
граждани от 
община Любимец. 

 
 

Гр. Любимец Общо 45 
човека – 29 от 
тях за една 

година, а 16 от 
тях за 9 
месеца. Общ 

бюджет – 
163520 лв 

от ОП РЧР  
„Подкрепа за 
заетост” 

Агенция за 
социално 
подпомагане с 

партньор 
Община 
Любимец 

4 По ОП РЧР  
„ Развитие и реализация”, 

строителни работници 

Социалната услуга 
осигурява работа 

на трайно 
безработни 
граждани от 

община Любимец. 
 

Гр. Любимец 20 човека по 
7600 лв на 

месец 
Обща сума-
91200 лв от ОП 

РЧР „Развитие 
и реализация” 

Агенция за 
социално 

подпомагане с 
партньор 
Община 

Любимец 

 ОБЩО   538 952 лева  

 Дейност по развитие на партньорство , работа в мрежа Дирекция „Социално 
подпомагане” 

1 Взаимодействие с областните  Гр. Любимец Оперативни Агенция за 
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структури , ангажирани със 
социални дейности –за 

изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община 

Любимец и на Областната 
стратегия 

програми, 
Общински 

бюджет 

социално 
подпомагане с 

партньор 
Община 
Любимец 

2 Провеждане на срещи с всички 
заинтересовани страни от 
съседни общини за обмен на 

информация за групи в риск, 
обсъждане , планиране на 

съвместни дейности и проекти 
на целевите групи;стимулиране 
на между -общинското 

партньорство в социалните 
услуги 

 Гр. Любимец Оперативни 
програми, 
Общински 

бюджет 

Агенция за 
социално 

подпомагане с 

партньор 
Община 

Любимец 

 Развитие на човешките ресурси / обучения , курсове ,семинари/ 
1 Повишаване на ефективността 

и квалификацията на 
общинската администрация 

 Гр. Любимец Оперативни 
програми, 
Общински 

бюджет 

Община 
Любимец 

2 Участие на служителите на 

администрацията в обучения за 
придобиване на необходимите 

специфични знания и 
специализирани умения по 
управление на проектния 

цикъл;Широко участие в 
интерактивни форми на 
гражданско образование 

/курсове , семинари/- обучение 
на персонала , предоставящ 

социални услуги 

 Гр. Любимец ОПАК и 

Общински 
бюджет 

Община 

Любимец 
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 Други дейности 
1 Въвеждане на координационни 

механизми за установяване на 

постоянна права и обратна 
информационна връзки между 
институции, специализирани 

звена , доставчици , 
потребители на социални услуги 

и други заинтересовани страни 

 Гр. Любимец Оперативни 
програми, 

Общински 
бюджет 

Община 
Любимец 

2 Създаване на условия за 
запазване и стимулиране на 

съществуващия бизнес , 
намиране на нови инвеститори 

и убеждаването им да вложат 
капитали в Общината за 
създаването на нови работни 

места 
 

 Гр. Любимец Оперативни 
програми, 

Общински 
бюджет 

Община 
Любимец 

3 Активиране дейността  на „Клуб 
на пенсионера”  „ Клуб на 
инвалида”  и клуб „Приятели 

50+”, отговаряща на 
необходимостта  на хора от 

третата възраст – потребители 
на социални услуги.Пренасяне 
на дейността и  и в останалите 

населени места. 

 Гр. Любимец Оперативни 
програми, 
Общински 

бюджет 

Община 
Любимец 

4 Насочване дейността на 

МКБППМН към превантивна 
дейност със семейства с деца в 
риск.Предоставяне комплекс от 

услуги на следните групи: 
-Деца с противообществени 

прояви; 
-Деца отпаднали от училище; 

 Гр. Любимец Общински 

бюджет 

Община 

Любимец 
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-Родители на деца с 
противообществени прояви и 

деца в риск; 

5 Интегриране на деца и ученици 
от различен етнически произход 

– осигуряване на равен достъп 
до образование в масовото 

училище на всички деца , 
независимо от техните 
индивидуални особености , 

социално-икономически и етно-
културен 

произход;разработване/прилага
не/ на мерки за стимулиране на 
децата от малцинствените 

общности и рискови групи да 
посещават училище 

 Гр. Любимец Оперативни 
програми, 

Общински 
бюджет 

Община 
Любимец 

6 Изграждане на достъпна среда 
за интегриране на децата с 
увреждания в масовите детски 

и учебни заведения и 
социализиране на децата в риск 

 Гр. Любимец Оперативни 
програми, 
Общински 

бюджет 

Община 
Любимец 

7 Провеждане на благотворителни 
инициативи за набиране 
финансови средства 

,необходими за потребители на 
социални услуги. 

 Гр. Любимец Общински 
бюджет 

Община 
Любимец 

8 Полагане на условия за 
подобряване на цялостната 

обстановка в Общината ,така 
,че наличните ресурси и 
икономиката да осигурят 

съответното качество на живот. 

 Гр. Любимец Общински 
бюджет 

Община 
Любимец 

      

 


