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Съгласувал: …………. 

               Красимира Кръстева –  

Директор на Д „СП” гр. Алфатар 

 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Алфатар за 2016 година 

 

№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо 

жение 

Статус – 

налична 

/ нова  

Финансиране/ 

Източници лв.  Целеви групи Териториален 

обхват  
2015 2016 

1. ДСХ Стари хора Цялата страна 20 20 Предоставяне на постоянна грижа 

– медицински, социални услуги, 

консултиране, рехабилитация, 

денонощни здравни и санитарни 

грижи, задоволяване на битовите 

потребности, социо и културни 

дейности, образователни програми 

гр.Алфатар Налична ДДД –  

 

131 730.00 лв ДБ 

2. ЦНСТ - 1 Стари хора, с влошено 

здравословно състояние, 

изведени от СИ 

 

Община Алфатар 

Община 

Кайнарджа и 

цялата страна 

15 15 Постепенно извеждане в 

резидентна грижа семеен тип на 

стари хора с увреждания, за които 

няма възможност за извеждане в 

семейна среда. 

гр.Алфатар Налична ДДД –  

115 973.00 лв. ДБ 

3. ЦНСТ - 2 Стари хора от „Преходно 

жилище” гр. Алфатар 

 

 

 

Община Алфатар 

 

 

 

9 9 Постепенно извеждане в 

резидентна грижа семеен тип на 

стари хора без увреждания, за 

които няма възможност за 

извеждане в семейна среда. 

гр.Алфатар Налична ДДД –  

69 583.00 лв. ДБ 

4. Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Лица в пенсионна възраст; 

възрастни с увреждания, 

които се нуждаят от 

подкрепа в бита и 

домакинството 

Община Алфатар 25 25 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – доставка на 

храна, консултиране, дневна грижа, 

работа на терен, помощ в 

домакинството. 

гр. Алфатар 

 

Налична.   

 

Общинска дейност 

– 5 300.00 лв. 

Собствени 

средства 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо 

жение 

Статус – 

налична 

/ нова  

Финансиране/ 

Източници лв.  Целеви групи Териториален 

обхват  
2015 2016 

5.  Обществена 

трапезария 

Деца и лица с увреждания 

и лица в неравностойно 

социално положение 

Община Алфатар 54 74 Осигуряване на безплатна топла 

храна на хора в риск 

гр.Алфатар Налична 

 

25 020 лв. от Фонд 

„СЗ” 

4 080.00 лв. от 

собствени 

средства 

6. 

 

Личен асистент Хора с увреждания с 

ограничения или с 

невъзможност за 

самообслужване; хора над 

65 годишна възраст с 

ограничения или с 

невъзможност за 

самообслужване; самотно 

живеещи тежко болни 

лица; семейства на деца с 

увреждания. 

Община Алфатар 37 37 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се 

от постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предостяване на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

семейства, в които има лице с 

трайно увреждане 

гр. Алфатар Налична ОП „РЧР” –  

265 892  лв. 

7. КЦД  Деца, преживели домашно 

насилие, сексуално 

насилие, трафик на хора 

От цялата област 9 9 Подслон , здравна грижа, социална 

и психологическа подкрепа 

гр.Алфатар Налична  ДДД– 

90 591лв. ДБ 

 

 

 

Годишният план за 2016 г. е приет с Решение № ………………………… г., Протокол № ………………………… на ОбС Алфатар.  


