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Годишен план за развитие на социалните услуги в община Алфатар за 2020 година 

 

№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус на 

услугата 

Местополо 

жение 

Статус – 

налична / 

нова  

Финансиран

е/ 

Източници 

лв. 

Целеви групи Териториален обхват  2020 

1. ДСХ Стари хора Цялата страна 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 –  

164 280 лв. 

ДБ 

 

2. ЦНСТ - 1 Стари хора, с влошено 

здравословно състояние, 

изведени от СИ 

 

Община Алфатар 

Община Кайнарджа 

и цялата страна 

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 –  

129 600 лв. 

ДБ 

3. ЦНСТ - 2 Стари хора от „Преходно 

жилище” гр. Алфатар 

 

Община Алфатар 

 

 

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 –  

77 760 лв. ДБ 

4. Домашен 

социален 

патронаж 

Лица в пенсионна възраст; 

възрастни с увреждания, 

които се нуждаят от 

подкрепа в бита и 

домакинството 

Община Алфатар 15 Предоставяне на комплексни социални услуги 

– доставка на храна, консултиране, дневна 

грижа, работа на терен, помощ в 

домакинството. 

гр. Алфатар 

 

Налична   

 

Общинска 

дейност  

5 300лв. 

собствени 

средства 

5.  Обществена 

трапезария 

Деца и лица с увреждания и 

лица в неравностойно 

социално положение 

Община Алфатар 440 Осигуряване на безплатна топла храна на хора 

в риск 

гр.Алфатар Налична 

 

ОПРЧР 

„Топъл обяд 

за 

гражданите 

на Община 

Алфатар” 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус на 

услугата 

Местополо 

жение 

Статус – 

налична / 

нова  

Финансиран

е/ 

Източници 

лв. 

Целеви групи Териториален обхват  2020 

6. Изграждане на 

център  за 

социална  

рехабилитация 

и интеграция-

ЦСРИ 

Широк кръг потребители – 

деца и лица в риск от 

социално изключване, както 

и техните близки 

Цялата страна 20 Подкрепа на индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови 

способности и самостоятелност на лица с 

различни вид и степен на увреждане, както и 

подкрепа на лица от различни рискови групи, 

чрез целенасочени дейности за интеграция и 

превенция на социалното изключване. 

 Нова 

Държавен 

бюджет 

 

7. Изграждане на 

център за 

обществена 

подкрепа-ЦОП 

Деца от 0 до 18 години и 

техните семейства, деца и 

младежи в специализирани 

институции или услуги от 

резидентен тип или приемни 

семейства, младежи 

напускащи специализирани 

институции,,кандидати или 

вече одобрени приемни 

семейства семейства, 

кандидати или вече 

одобрени осиновители 

Цялата страна 20 Социално и психологичексо консултиране на 

децата и семейства в риск;оценяване на 

родителски капацитет,посредничество в 

случаи на родителско отчуждение 

и конфликт при развод/раздяла,оценяване и 

обучение на бъдещи приемни родители и 

осиновители, консултиране и подкрепа на деца 

с поведенчески проблеми, реализиране на 

социални програми за деца и семейства в риск. 

 Нова 

Държавен 

бюджет 

 

8. 

 

Социален 

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 23 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 Нова 

Държавен 

бюджет   

 

9. Домашен 

помощник 

 

Хора с увреждания с 

ограничения или с 

невъзможност за 

самообслужване; хора над 

65 годишна възраст с 

ограничения или с 

невъзможност за 

Община Алфатар 50 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 Нова 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус на 

услугата 
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жение 

Статус – 

налична / 

нова  

Финансиран

е/ 

Източници 

лв. 

Целеви групи Териториален обхват  2020 

самообслужване; самотно 

живеещи тежко болни лица; 

семейства на деца с 

увреждания. 

10. КЦД  Деца, преживели домашно 

насилие, сексуално насилие, 

трафик на хора 

Цялата страна 9 Подслон , здравна грижа, социална и 

психологическа подкрепа 

гр.Алфатар Налична  ДДД– 

94 320 лв. ДБ 

 

11. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни 

лица психични 

разстройства  

Пълнолетни лица психични 

разстройства 

Цялата страна 15 Осигуряване на резидентна грижа пълнолетни 

лица психични разстройства, социална работа 

с тях и техните близки, превенция на 

настаняването им в СИ и извеждане на 

настанените в такива. 

гр. Алфатар Налична ДДД –  

189 390 лв. 

 

 

Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 2020 г. е приет от ОбС – Алфатар с 

Решение №433, Протокол №050 от 30.04.2019 г. 

 

 

 

 

  


