
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.4. Относно: Приемане на План за действие за изпълнение на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги в община Севлиево за 2014 - 2015 г.

Уважаеми общински съветници,

Съгласно чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево 
по предложение на Кмета на общината и съгласуване с Дирекция “Социално подпомагане” с 
Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане, Общинския съвет ежегодно 
приема План за развитие на социалните услуги на общинско равнище.

Във връзка с това Ви предлагам План за действие по изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за периода 2014 -  2015 г. В 
Плана за действие са посочени социалните услуги, които функционират на територията на 
община Севлиево, социалните услуги, които следва да бъдат преструктурирани или 
реформирани в посочения период, източниците на финансиране и ресурсното обезпечаване на 
същите.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет -  Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално 
подпомагане. Общинския съвет -  Севлиево приема План за действие по изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за периода 2014 - 
2015 г.

КМЕТ

С ъ т .  Зап, 
Зам. Кмет:,

/д-р Иван Й ванов//

КЙ/СА



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПЛАН за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2014- 2015)

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:
Превенция и услуги за деца и семейства в риск 
Деинституционализация и превенция на настаняването на деца
Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение 
Грижа за старите хора
Развитие на човешките ресурси в сферата на социалните услуги 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Деца в специализирани институции.
Деца със специални потребности.
Децата в ранна възраст -  до 7 години.
Уязвими семейства с деца.
Възрастни с увреждания.
Възрастни хора, настанени в институции.
Самотни стари хора.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ДОКУМЕНТА:
ЦОП - Център за обществена подкрепа
НЖ - Наблюдавани жилища
ДЦДМУ - Дневен център за деца и младежи с увреждания
ДДЛРГ - Дом за деца лишени от родителска грижа
ДСХ - Дом за стари хора
ДСХ с ОЛБ - Дом за стари хора с отделение за лежащо болни
ДВФУ - Дом за възрастни с физически увреждания
ДВУИ - Дом за възрастни с умствена изостаналост
ДСП - Домашен социален патронаж
ЗЖ - Защитено жилище
ЦНСТ - Център за настаняване от семеен тип
ДДД - Делегирана държавна дейност
ОД - Общинска дейност
ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОПРР - Оперативна програма „Регионално развитие”
МТСП - Министерство на труда и социалната политика



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПЛАН за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2014- 2015)

Вид дейност 
/услуга/

Потребители Времеви график
Финансиране Изпълняваща

№ Описание на дейността,
/какво е планирано за периода/

Местоположение 
/населено място/

2014г.
месец

1-6

2014г.
месец
7 - 1 2

2015Г.
месец
1 - 6

2015г. 
месец 
7 -12

(източник, сума) организация

I. РАЗВИТИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ УСЛУГИ (В ОБЩНОСТТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ И ДР.)

1. Комплекс за предоставяне на социални услуги в общността

1.1. ц оп
(ДДД)

Социална услуга за деца и семейства в риск, целяща 
превенция на изоставянето, 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.
Персонал - 1 0  бр.
Капацитет 40 места

гр.Севлиево + + + + ДДД
Бюджет 2014г.

152 704 лева 
Проекто-бюджет 2015 

г.
152 704 лева

Община 
Севлиево, 
външен 

доставчик на 
услуги

1.2. Н Ж 1 ,2
(ДДД)

Социална услуга за младежи, напускащи ДДЛРГ и младежи 
в риск от общността, насочена към социално, 
психоло1'И4еско и професионално консултиране на 
младежите, настанени в НЖ и подкрепа в прехода им към 
самостоятелен живот.
Персонал -  2 бр.
Запазване на капацитета от 8 места.

гр.Севлиево + + + + ДДД
Бюджет 2014г.

75 421 лева 
Проекто-бюджет 2015 

г.
75 421 лева

Община 
Севлиево, 
въшпен 

доставчик на 
услуги

1.3. ДЦДМУ
(ДДД)

Социална услуга за деца и младежи е увреждания., 
предлагаща целодневна и/ или почасова грижа в зависимост 
от индивидуалните потребности на ползвателите; 
провеждане на ежедневни занимания -  педагогически, 
логопедични, рехабилитационни и психологически, 
съобразени с методиката за работа с деца със специални 
потребности.
Персонал - 1 1  бр.
Запазване на капацитета от 24 места

гр.Севлиево + + + + ДДД
Бюджет 2014г.

144 980 лева 
Проекто-бюджет 

2015Г.
144 980 лева

Община 
Севлиево, 
външен 

доставчик на 
услуги



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПЛАН за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2014- 2015)

Вид дейност 
/услуга/

Потребители Времеви график
Финансиране Изпълняваща

№ Описание на дейността,
/какво е планирано за периода/

Местоположение 
/населено място/

2014г.
месец

1-6

2014г.
месец
7 - 1 2

2015Г.
месец
1 - 6

2015г. 
месец 
7 -12

(източник, сума) организация

2. ДДЛРГ 
«Велика и 
Г еорги 
Ченчеви»
(ДЛД)

Социална услуга от институционален тип за деца от 7 до 18 
години.
Намаляване на капацитета в ДДЛРГ на 30 места 
Подготовка за разкриване на нов тип резидентна грижа -  
ЦНСТ 1 за деца до 7 години.
ЦНСТ 1 за деца от 7 до 18 години.

гр.Севлиево + +

+

+

+

+ +

ДДД
Бюджет 2014г. 

260 462 лева 
Проекто-бюджет 

2015г.
223 253 лева

Община
Севлиево

3. ЦНСТ1
(ДДД)

Социална услуга от резидентен тип, предлагаща 24 часова 
постоянна грижа за хора с увреждания в среда, близка до 
семейната
ЦНСТ I -  капацитет 15 места 
Численост на персонала -  10 мест

с.Столът + + + + ДДД
Бюджет 2013г.

124 560 лева 
Проекто-бюджет 

2015г.
124 560 лева

Община
Севлиево

4. ЦНСТ2
(ДДД)

Социална услуга от резидентен тип, предлагаща 24 часова 
постоянна грижа за хора с увреждания в среда, близка до 
семейната
ЦНСТ II -  капацитет 15 места 
Численост на персонала — 10 бр.

с. Столът + + + + ДДД
Бюджет 2013г.

124 560 лева 
Проекто-бюджет 

2015г 
124 560 лева

Община
Севлиево

5. ДВУИ
(ДДД)

Специализирана институция за лица с различна степен 
умствена изостаналост, при които са изчерпани 
възможностите за извършване на услуги в общността и 
предоставяне на 24 часова грижа.
Персонал -  25 бр.
Капацихет -  45 места
Намаляване на капацитета на 40 места

с. Батошево + +

+

+

+

+

+

ДДД
Бюджет 2014г.

328 769 лева 
Проекто-бюджет 

2015Г.
292 240 лева

Община
Севлиево

6. ЦНСТ1 Социална услуга от резидентен тип, предлагаща 24 часова 
постоянна грижа за хора с психични разстройства в среда 
близка до семейната.
Персонал -  9 бр.
Капацитет -  15 места

с. Батошево + + + + ДДД
Бюджет 2014г.

136 579 лева 
Проекто-бюджет 

2015г.
136 579 лева

Община
Севлиево



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПЛАН за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2014- 2015)

№ Вид дейност 
/услуга/

Потребители

Описание на дейността,
/какво е планирано за периода/

Местоположение 
/населено място/

Времеви график

2014Г.
месец

1-6

2014г.
месец
7 - 1 2

2015Г.
месец
1 - 6

2015г. 
месец 
7 -12

Финансиране 
(източник, сума)

Изпълняваща
организация

6. ЦНСТ2 Социална услуга от резидентен тип, предлагаща 24 часова 
постоянна грижа за хора с психични разстройства в среда 
близка до семейната.
Персонал -5  бр.
Капацитет -  8 места

с. Батощево + ддд
Бюджет 2014г.

73 030 лева 
Проекто-бюджет 

2015Г.
73 030 лева

Обшлна
Севлиево

5. дсх
(д т

Специализирана институция за предоставяне на 24 часова 
комплексна грижа за стари хора.
Персонал -  20 бр.
Запазване на капацитета от 40 места.

с. Стоките ДДД
Бюджет 2014г. 

253 453 лева 
Проекто-бюджет 

2015г.
253 453 лева

Община
Севлиево

6. ДСХ
(ДДД)

Специализирана институция за предоставяне на 24 часова 
комплексна грижа за стари хора.
Персонал -  35 бр.
Капацитет 75 места
Намаляване на капацитета на 70 места

с. Добромирка ДДД
Бюджет 2014г. 

460 875 лева 
Проекто-бюджет 

2015г.
460 875 лева

Община
Севлиево

7. дсп
(ОД)

Услуга за стари хора с увреждания и/или със затруднения в 
самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна 
среда или за самотно живеещи стари хора в отдалечени 
населени места чрез мобилен екип.
Капацитет -  280 потребителя;
Персонал -  29 бр.

Нова социална услуга -звено за предоставяне на социални 
услуги -  „Социален асистент” към Домашен социален 
патронаж - гр. Севлиево -  капацитета и численост на 
персонала според подадени заявление за ползване на 
услугата.

гр.Севлиево 
населени места в 
общината

Общинска дейност 
Бюджет 2014г. 

340 000 лева 
Проекто-бюджет 

2015г.
340 000 лева 

Проекто-бюджет

Община
Севлиево



ОБЩ1ША СЕВЛИЕВО

ПЛАН за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2014- 2015)

№
Вид дейност 

/услуга/

Потребители Времеви график
Финансиране 

(източник, сума)
Изпълняваща
организацияОписание на дейността,

/какво е планирано за периода/
Местоположение 
/населено място/

2014г.
месец

1-6

2014г. 
месец 
7 -  12

2015г.
месец
1 - 6

2015Г. 
месец 
7 -12

8. Клуб на 
пенсионерите
(ОД)

Форма за поддържане на социални контакти, социална 
интеграция и жизнен стандарт на хора в надтрудоспособна 
възраст.

гр. Севлиево 
населени места в 
общината

+ + + + ОД
Бюджет 2013г.

185 000 лева 
Проекто-бюджет 

2014г.
185 000 лева

Община
Севлиево

9. Клуб на 
инвалидите
(ОД)

Форма за поддържане на социални контакти, социална 
интеграция и жизнен стандарт на хора с увреждания, които 
имат възможност да се придвижват.

гр. Севлиево + + + + Община
Севлиево

10. Обществена
трапезария
(проект)

Целогодишно предоставяне на топъл обяд на лица и деца в 
неравностойно социално положение.
Капацитет 54 потребителя.

гр.Севлиево + + + + МТСП Фонд 
„Социална закрила” -  

по договор

Община
Севлиево

11. Личен
асистент
(ОПРЧР)

Осигуряване на грижи в семейна среда на лица, нуждаещи се 
от постоянно обгрижване в ежедневието си, предоставяне на 
алтернативен избор за професионално развитие на 
семейства, в които има лице с трайно увреждане.
Капацитета на услугата и числеността на личните асистенти 
е в зависимост от часовата квота определена за Община 
Севлиево.

гр.Севлиево 
населени места в 
общината

+ + Приключване на 
проект по ОП”РЧР” 
Бюджет в размер на 

230 760 лева

Община
Севлиево,

12. Социален
асистент
(ОПРЧР)

Осигуряване на почасова грижа в семейна среда на самотно 
живеещи стари хора лица или с трайни увреждания, които не 
могат да се обслужват сами в ежедневието. Социална услуга 
-  грижа в дома, оказвана от лице, предоставящо услуги в 
домашни условия, насочени към поддържане на лична 
хигиена и хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и 
приготвяне на храна, пране и други комунално-битови 
дейности.
Капацитет -  90 потребителя 
Социални асистенти -  до 15 човека 
Социални работници -1  човек

гр.Севлиево 
населени места в 
общината

+ От Бюджета на 
услугата ДСП и такси 

от потребители по 
наредбата

Община
Севлиево

13. Хоспис Услуга за хора с хронично-инвалидизиращи заболявания или 
заболявания в терминален стадий, които получават здравна 
грижа и психо-емоционална подкрепа.

гр.Дряново + + + + Общински бюджет и 
средства на 

потребители

Община
Севлиево



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПЛАН за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2014- 2015)

№ Вид дейност 
/услуга/

Потребители

Описание на дейността,
/какво е планирано за периода/

Местоположение 
/населено място/

Времеви график

2014г.
месец

1-6

2014г.
месец
7 - 1 2

2015Г.
месец
1 - 6

2015г. 
месец 
7 -12

Финансиране 
(източник, сума)

Изпълняваща
организация

14. „Равен шанс 
за всички”- 
проект за 
Социално 
включване

Предоставяне на социални и здравни услуги за деца от 0 до 7 
години и техните родители, принадлежащи към уязвимите 
групи в община Севлиево в новопостроена сграда и чрез 
мобилен екип.
Предоставяне на образователни услуги и интегриране на 
децата от рискови групи и общности в реконструираната 
сграда на ЦДГ „Радост 2”

гр. Севлиево + Проект за Социално 
включване към МТСП 

171 640 лева

Община 
Севлиево, 

вънщен 
доставчик на 

услуги

15.

16.

ЗЖ за 
младежи с 
увреждания

Предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за 
младежи с увреждания”
Капацитет: 8 места
Подготовка за предоставяне на услугата и финансиране като 
държавно делегирана дейност от 2015 г.

гр.Севлиево

ЦНСТ за 
деца и 
младежи с 
увреждания

Предоставяне на услуги от семеен тип за деца с увреждания 
Капацитет 12+2
Подготовка за предоставяне на услугата и финансиране като 
държавно делегирана дейност от 2015 г.

гр.Севлиево

Проект по ОП „РЧР” 
на стойност 

326 302,52 лв.

+

Община
Севлиево

Обпщна
Севлиево

17 ЦНСТ за
възрастни
хора

Предоставяне на социална услуга насочена към задоволяване 
на ежедневните потребности и подобряване на живота на 
възрастните хора със затруднения в самообслужването, с 
нужда от резидентна грижа

гр. Севлиево + + Проект, ДДД Община
Севлиево

18. Дневен 
център за 
възрастни 
хора с 
увреждания

Предоставяне на целодневна и/или почасова грижа, в 
зависимост от индивидуалните потребности на 
ползвателите. Оказване на подкрепа на възрастните с 
увреждания и техните семейства.

гр. Севлиево + + Проект, ДДД Обпщна
Севлиево



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПЛАН за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2014- 2015)

Вид дейност 
/услуга/

Потребители Времеви график
Финансиране Изпълняваща

№ Описание на дейността,
/какво е планирано за периода/

Местоположение 
/населено място/

2014г
месец

1-6

2014г.
месец
7 - 1 2

2015г
месец
1 - 6

2015Г 
месец 
7 -12

(източник, сума) организация

П. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ (СРЕЩИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОУЧВАНИЯ, ДЕЙНОСТИ ПО МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА, ДРУГИ)
17. Личен

асистент
(ОПРЧР)

Осигуряване на грижи в семейна среда на лица, нуждаещи се 
от постоянно обгрижване в ежедневието си, предоставяне на 
алтернативен избор за професионално развитие на 
семейства, в които има лице с трайно увреждане.
Капацитет - 70

гр.Севлиево 
населени места в 
общината

+ +

+ +

проект по ОП”РЧР” 
„Алтернативи”

Кандидатстване за
ддд

Община
Севлиево,

18. Екип за 
мониторинг 
и оценка

Приемане на годишен план на екипа за мониторинг и 
оценка. Изработване на Годишен доклад за мониторинг и 
оценка на дейностите по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги. 
Предложения за актуализиране на Общинската стратегия. 
Дейности на Екипа за мониторинг и оценка, съобразно 
хфиетия план.

гр. Севлиево +
+

+

+ +

+
+

+

+ +

Не е необходимо 
финансиране

Обпщна 
Севлиево, 
външен 

доставчик на 
услуги

П1. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ)
19. Обучения, 

курсове и 
семинари

Участие на общински служители и персонал от социалните 
услуги за повишаване квалификацията им в сферата на 
промените в нормативните актове в социалната сфера, 
усвояване на знания и умения за качествено предоставяне и 
управление на социалните услуги, съобразно методиките и 
стандартите.

гр.Севлиево
+ + + +

Бюджет на 
институциите

Община 
Севлиево, 
външен 

доставчик на 
услуги

Съгласувал: 
Здравка Лалева -  Директор на ДСП -  Севлиево

Изготвил: 
Д-р Иван Иванов -  Кмет на Община Севлиево


