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Годишен план за развитието на социалните услуги в Община Златоград               Прил. №1 от реш. № Д 851/28.04.2011 
№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Смолян 

Съдържание – основни дейности, фокус 
на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / нова 
(година за стартиране)  Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

1. Център за 
социална 
рехабилитация и 
интеграция / 
ЦСРИ/ 
/ДДД/ 

Лица с увреждания на 
територията на община 
Златоград. 

Община 
Златоград 

35 40 50 Медицинска и социална рехабилита-

ция, консултации – социални, правни, 

здравни, психологически, трудотера-

пия; Умения за самостоятелност; 

Мобилни услуги от рехабилитатор и 

психолог, социален работник. 
 

Град 
Златоград 

Налична 

Планува се 
разкриването на 
мобилни екипи за 
предоставяне на 
услугата в малките 
населени места и 
постепенно увеличение 
на капацитета: 2011 г. – 
40, 2015 – 50; 

2. Дневен център за 
деца с 
увреждания – 
„ЗОРА” 
/ДДД/ 

Деца и младежи с 
увреждания  

Община 
Златоград 
Община 
Неделино 

20 20 30 Дневният център за деца с увреждания 
предлага комплекс от социални услуги 
за цялостно обслужване на децата през 
деня като предоставяне на храна, 
здравни  грижи, рехабилитационни 
процедури, логопед, организация на 
свободно време, семейно консултиране 
и подкрепа. 

Град 
Златоград 

Налична 

3. Център за 
заместваща 
грижа 
 

Деца с увреждания 
 

Община 
Златоград 

0 10 15 Организиране на почасови услуги за 
деца – заместваща грижа за различни 
периоди от време (гледане вкъщи, 
придружаване до детски заведения). 
Предоставяне на подпомагане (храна, 
дрехи, памперси) в случаи на тежки 
социални проблеми. 

Град 
Златоград 

Нова /от 2011 г./ 
към ДЦДУ „Зора” 

4. Личен асистент 
/Национална 
програма, 
оперативна 
програма „РЧР” 

Грижа да деца и възрастни с 
трайни увреждания. 

Община 
Златоград 

25  
НП 

”ЛА” 5 
ОПРЧР 
- 20 

57 
 

80 
 

Осигуряване на качествени грижи на 

нуждаещи се лица с трайни 

увреждания в семейна среда. 

Община 
Златоград 

Налична 

5. Център за 
обществена 
подкрепа; 
/ДДД/ 

• Деца в риск от изоставяне 

и техните семейства; 

• Деца, жертва на насилие и 

техните семейства; 

• Деца с 

противообществевни 

прояви, отпаднали от 

училище или в риск от 

отпадане от училище на 

възраст от 3 до 18 години и 

Община 
Златоград, 
 

35 35 40 Консултации; Превенция на 
изоставяне; Приемна грижа; Подкрепа 
на семейството при отглеждане на 
детето; Развиване на родителски 
капацитет. Училище за родители 
Работа с деца и родители за превенция 
на отпадането и връщане в училище. 

 

Град 
Златоград 

Нова /от 2011 г./ 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Смолян 
Съдържание – основни дейности, фокус 

на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / нова 
(година за стартиране)  Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

техните семейства в 

общността; 

• Деца и младежи от 

специализирани институции 

за деца; 

• Деца и семейства от 

общността. 

6. Училище за 
родители 
/общинска 
дейност/ 

Семейства с недостатъчен 
капацитет за възпитание и 
грижи за децата; 

Община 
Златоград, 
 

   Целеви програми за повишаване на 
родителския капацитет; 

Град 
Златоград 

Нова /от 2012 г. 
към ЦОП 

7. 

 
 

 

Обществена 
трапезария 
/при наличие на 
фин. програма/ 

Възрастни, самотно живеещи 
стари хора, хора с 
увреждания, социално слаби. 

Община 
Златоград 

0 50 60 Осигуряване на топъл обяд за 

определен период от време; 

Град 
Златоград 

Нова / 2012 г. 

8. Домашен 
социален 
патронаж  
/при наличие на 
фин. програма/ 

Деца и лица с различни ув-
реждания; Самотно живеещи 
стари хора с увреждания 
и/или със затруднения в 
самооб-служването, които 
имат нужда от грижа в 
семейна среда 
 

Община 
Златоград 

0 30 40 Дейности за доставка на храна.  
Разширяване на традиционните 
дейности на патронажа към 
обгрижване в дома, посредничество, 
помощ в домакинството. 

 

Община 
Златоград 

Нова  / 2012 г. 

9. Дневен център за 
възрастни хора с 
увреждания 
/ДДД/ 

Лица с увреждания над 18 
годишна възраст 

Община 
Златоград 
 

0 0 20 Дневен център за възрастни хора с 
увреждания които създават условия за 
цялостно обслужване на потребителите 
през деня, свързани с предоставяне на 
храна, задоволяване на ежедневните, 
здравните и рехабилитационните 
потребности, както и на потребностите 
от организация на свободното време и 
личните контакти.на лица с 
увреждания. 
 

Град 
Златоград 

Нова /2012 г.  
През 2011 г. ще се 
предприемат нужните 
мерки за да може от 
2012 г. услугата да 
функционира като ДДД. 

 

инж. Пламен Чингаров 

Председател на Общински съвет  
на Община Златоград 

СЪГЛАСУВАЛ :    Дора Бабачева, 

   Директор на ДСП Златоград 


