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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА 2018 ГОД. 
 

 
 

Годишният план е разработен в изпълнение на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за социално подпомагане, чл. 36”б”, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане и приетите Областна и Общинска 

стратегии за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.  

Основава се на принципите на приемственост, последователност, 

съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския 

сектор, както и информираност на гражданите на община Калояново за 

провежданата социална политика. 

Водещи в дейностите по реализацията на настоящата стратегия са 

следните основни ценности: 

- Повишаване качеството на живот на всички хора в риск на територията 

на община Калояново; 

- Зачитане на човешките права и достойнството на отделната личност; 

- Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички 

социални групи; 

- Съответствие на социалните услуги с националното законодателство и  

международно признатите норми и стандарти; 

- При планиране и предоставяне на социални услуги, водещи са 

потребностите и интересите на хората в риск; 

- Семейната среда е основен ресурс за преодоляване на социалното 

изключване и за развитие на потенциала на всеки индивид;  

- Грижата да се предоставя преимуществено в общността, а не в 

институции; 

- Услугите трябва да са насочени както към превенция, така и за 

социално включване и деинституционализация. 

 

В изпълнение на чл. 36”б”,  ал. 4, от ППЗСП, ежегодно трябва да бъде 

изготвен и приет годишен план за развитие на социалните услуги на 

територията на общината. Той трябва да съдържа: брой, вид и капацитет на 
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социалните услуги, които функционират на територията на общината; брой, 

вид на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити или 

преструктурирани; източници на финансиране на социалните услуги; 

ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги.  

 

Социални услуги функциониращи на териториятана община Калояново:  

 

№ Вид на социалната 

услуга 

 

Брой Капацитет Персонал Източници на 

финансиране 

1 Дом за пълнолетни 

лица с деменция 

„Св. Св. Козма и 

Дамиан” с. Горна 

Махала 

1 60 35 ДДД 

2 Дневен център за 

стари хора в с 

Долна Махала 

1 20 3 ДДД 

3 Домашен социален 

патронаж – с. Горна 

Махала 

1 70 7 Общински 

бюджет 

4 Отпускане на 

помощи по 

решение на 

Общински съвет 

Калояново 

- Според 

потребности 

- Общински 

бюджет 

5 Личен асистент, 

социален асистент, 

домашен помощник 

Проект 

„Интегрирани 

услуги и 

комплексни грижи 

в домашна среда” 

- 69 личен 

асистент-30 

социален 

асистент-10 

домашен 

помощник-5 

Проектно 

финансиране 

6 Обществена 

трапезария 

Проект 

„Осигуряване на 

топъл обяд” 

- 90 - Проектно 

финансиране 

 

 

 



Планирани нови социални услуги в община Калояново по направленията 

спрямо Стратегията за развитие на социалните услуги 

 

№ Вид на социалната 

услуга 

 

Брой Капацитет Персонал Източници на 

финансиране 

1 Център за 

обществена 

подкрепа 

1 30 3 Проектно 

финансиране 

 

2 Приемна грижа 1 10 10 Проектно 

финансиране 

3 Личен асистент - 30 30 Проектно 

финансиране 

ДДД 

4 Социален асистент - 10 10 Проектно 

финансиране 

ДДД 

5 Домашен помощник - 5 5 Проектно 

финансиране 

ДДД 

6 Проект „Социално 

предприемачество” 

1 15 - Проектно 

финансиране 
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ                                АНГЕЛИНА ПАШОВА 

Кмет на общ. Калояново                          Директор на Дирекция 
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