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      Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Велинград се разработва съгласно чл.19, ал.2 от ЗСП и чл.36 б, ал.4 от 

ППЗСП. 

     Настоящият план е част от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велинград за периода 2016-2020г., 

чиято визия е ориентрината към развитието на социалната политика в Общината като модерна и ефективна система от социални 

услуги, която поставя в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява 

своето качество.  

     Целта е Община Велинград да се превърне в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които да допренесат за 

подобреното качество на живот, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите в риск. 

     Социалната политика на Община Велинград е насочена към: 

1. Устойчиво социално включване 

Конкретни цели: 

 1.1 Приоритетно развитие на услугите в общността и алтернативни форми за предоставянето им; 

 1.2 Повишаване на броя и разнообразието на социалните услуги; 

 1.3 Повишаване на общественото разбиране и съпричастност към проблемите на потребителите на социални услуги; 

 

2. Ефективна превенция на социалното изключване 

Конкретни цели: 

 2.1 Развитие на превантивни модели на социални услуги с цел ранна превенция; 

 2.2 Развитие на специфични услуги, насочени към групи в риск от социално изключване 

 

3. Модерна социална инфраструктура 

Конкретни цели: 

 3.1 Модернизиране на материалната база и осигуряване на достъпна среда; 

 3.2 Повишаване на капацитета и уменията на професионалистите в системата на социалните услуги 

 3.3 Осигуряване и гарантиране на достъпност 

 

4. Ефективно управление на услугите 

Конкретни цели: 

    4.1  Повишаване на качеството на услугите; 

   4.2  Повишаване на ефективността на инвестициите в социалната сфера; 

  4.3 Привличане на нови партьори при планирането и предоставянето на услуги 

 



 3 

    Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови 

потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

 

 

2. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на Община Велинград 

 

Услуга- име, вид Целеви групи Капацитет Основни дейности, 

фокус на услугата 

Местоположение Източни

ци на 

финанси

ране 

Ресурсно 

обезпечаване 

на 

предоставяне

то на 

социалните 

услуги  

Отговорни 

институции 

 

УСЛУГИ  ЗА  ДЕЦА  

1.Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в 
риск: деца в риск от 

отпадане от 

училище; 
деца необхванати и 

отпаднали от 

училище; семейства 

с проблеми-
социални, битови, 

здравни; приемни 

родители, 
осиновители; деца с 

противообществени 

прояви 

40 Комплекс от социални 
услуги, свързани с 

извършване на  

консултации и подкрепа, 
изготвяне и 

осъществяване на 

индивидуални програми 

за социално включване. 
Мобилни екипи за 

предоставяне на услугата. 

Консултиране и подкрепа 
на семейства в риск, 

оценяване и обучение на 

бъдещи приемни 

родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа 

на деца с 

противообществени 
прояви. 

гр. Велинград ДДД Услугата е 
обезпечена с 

материална база, 

необходимия 
човешки ресурс 

и финансиране 

Община  
Велинград 

съвместно с 

директор; 
Дирекция 

„Социално 

подпомагане“- 

Велинград; ОЗД 
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2.Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания 

Деца и младежи с 
увреждания, имащи 

нужда от подкрепа в 

социализацията и 
интеграцията, чрез 

индивидуален 

подход, съобразен с 
потребностите. 

36 Дневна почасова грижа, 
включваща социална, 

говорна и медицинска 

рехабилитация, обучение 
и умения за 

самостоятелно справяне. 

Подпомага 
потенциалното развитие 

на децата и младежите с 

увреждания и тяхното 

включване във всички 
нива и форми на 

общообразователната 

система и другите 
обществено достъпни 

дейности и инициативи за 

деца и младежи. 

Разнообразните видове 
грижи са насочени към 

това децата и младежите 

с различна степен на 
затруднения да постигат 

напредък съобразно 

гр. Велинград ДДД Услугата е 
обезпечена с 

материална база, 

необходимия 
човешки ресурс 

и финансиране 

Община 
Велинград 

съвместно с 

директор; 
Дирекция 

„Социално 

подпомагане“- 
Велинград; ОЗД 
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собствените им 

потребности от развитие, 
както и да се справят 

според възможностите си 

с образователните задачи 

и задачите за развитие на 
съответната възрастова 

група. 

 Дейността е 
организирана под 

формата на занимания в 

група и индивидуални 

консултации и 
рехабилитация 

 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 

ЦНСТДБУ 1 

ЦНСТДБУ 2 

Деца без 
увреждания, 

изведени от СИ или 

живеещи в риск 

2 x 15 Предоставяне на среда 
близка до семейната, 

включваща ежедневни 

24- часови грижи за деца 

без увреждания, изведени 
от институции или от 

рискова среда 

гр. Велинград ДДД Услугата е 
обезпечена с 

материална база, 

необходимия 

човешки ресурс 
и финансиране 

Община 
Велинград 

съвместно с 

директор; 

Дирекция 
„Социално 

подпомагане“- 

Велинград; ОЗД 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца и 

младежи с 

увреждания  

ЦНСТДМУ 1 

ЦНСТДМУ 2 

Деца и младежи с 

увреждания, 

изведени от СИ или 

живеещи в риск 

14+10 Предоставяне на среда 

близка до семейната, 

включваща ежедневни 

24- часови грижи за деца 
и младежи с увреждания, 

изведени от институции 

или от рискова среда 

гр. Велинград ДДД Услугата е 

обезпечена с 

материална база, 

необходимия 
човешки ресурс 

и финансиране 

Община 

Велинград 

съвместно с 

директор; 
Дирекция 

„Социално 

подпомагане“- 
Велинград; ОЗД 
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Услуга- име, 

вид 

Целеви групи Капацитет Основни дейности, 

фокус на услугата 

Местоположен

ие 
Източниц

и на 

финансир

ане 

Ресурсно 

обезпечаван

е на 

предоставян

ето на 

социалните 

услуги 

Отговорни 

индтитуции 

 

УСЛУГИ  ЗА  ВЪЗРАСТНИ 

1. Защитено 

жилище за лица 

с физически 

увреждания 

За лица с физически 

увреждания 
8 Подкрепа на лица с 

физически 

увреждания.  
Създаване на умения 

за самостоятелен 

живот. Организация 
на свободното време 

и личните контакти 

(културотерапия, 
музикотерапия,труд

отерапия и др.)  

 

гр. Велинград ДДД Услугата е 

обезпечена с 

материална 
база, човешки 

ресурс и 

финансиране 

Община  

Велинград 

съвместно с 
директор; 

Дирекция 

„Социално 
подпомагане“- 

Велинград 

 

2. Дневен 

център за 

пълнолетни 

лица с 

увреждания 

Пълнолетни лица с 
увреждания  

35 Консултиране, 
дневна грижа, 

рехабилитация, 

информиране, 
обучение, 

медицински грижи, 

трудотерапия 

Предлагат се 
индивидуални и 

групови занимания, 

арт- терапия, 
музико-терапия , 

занимателна и 

трудова терапия. 

гр.Велинград ДДД Услугата е 
обезпечена с 

материална 

база, 
необходимия 

човешки 

ресурс и 

финансиране 

Община  
Велинград 

съвместно с 

директор; 
Дирекция 

„Социално 

подпомагане“- 

Велинград 
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Осигуряват се 

възможности за 
пълноценно 

орзанизиране и 

прекарване на 

свободното време и 
комплекс от 

дейности за 

преодоляване на 
социалната изолация 

на възрастните хора 

с увреждания. 

 

3. Дом за стари 

хора 

Стари хора със затруднения в 

самообслужването 
40 Осигуряване на 

подслон и храна, 

достъп до здравни и 
медицински грижи, 

както и възможности 

за пълноценен 

социален живот и 
организация на 

свободното време. 

 

гр. Велинград ДДД Услугата е 

обезпечена с 

материална 
база, човешки 

ресурс и 

финансиране 

Община  

Велинград 

съвместно с 
директор; 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане“- 
Велинград 
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3. Други дейности за развитието на социалните услуги 

 

Услуга- име, 

вид 

Целеви групи Капацитет Основни дейности, 

фокус на услугата 

Местоположен

ие 

Източниц

и на 

финансира

не 

Ресурсно 

обезпечаван

е на 

предоставян

ето на 

социалните 

услуги 

Отговорни 

индтитуции 

 

1.Приемна 

грижа 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство 

27 приемни 

семейства 

Отглеждане на деца 

в риск, в семейна 

среда, което 
осигурява за 

определен период от 

време сигурна и 

безопасна среда за 
детето, която 

допринася за 

неговото 
пълноценно 

физическо, 

психическо и 

емоционално 
развитие;  подготвя  

детето за 

самостоятелен 
живот и 

обучение/развиване 

на умения за 
справяне 

самостоятелно. 

гр.Велинград Проектно 

финансира

не.  
След 

приключва

не на 

проектното 
финансира

не се 

очаква да 
се 

финансира, 

като ДДД 

Услигата е 

обезпечена с 

човешки ресурс 
и финансиране 

Община 

Велинград; 

Дирекция СП; 
ОЗД; ЦОП 
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2. Домашен 

социален 

патронаж 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 
със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

150 Изпълняват 

дейности за доставка 
на храна на самотно 

живеещи стари хора; 

Предоставяне на 

услуги на възрастни 
хора и лица с 

уревждания, 

съобразно техните 
нужди и желания за 

подобряване на 

условият а им на 

живот, в социално-
битов, публично- 

правен и 

здравословен аспект 

 

гр. Велинград Общинска 

дейност 

Услугата е 

обезпечена с 
материална 

база, 

необходимия 

човешки 
ресурс и 

финансиране 

Община  

Велинград 
съвместно с 

директор 

3. Център за 

подкрепа на 

личностното 

развитие 

Деца и ученици от 5 до 19 

годишна възраст с 

потребност от подкрепа на 
личностното развитие, деца 

и ученици с изявени дарби  

Според 

желанията, 

интересите 
и 

потребност

ите на 
децата и 

учениците, 

заявили 
желание за 

включване в 

дейностите, 

които 
предоставя 

ЦПЛР- 

ОДК 

Обща и 

допълнителна 

подкрепа за 
личностното равитие 

на децата и 

учениците в 
съответствие с 

индивидуалните 

образователни 
потребности, 

включваща 

индивидуална 

работа и групови 
занимания 

гр. Велинград ДДД Услугата е 

обезпечена с 

материална 
база, 

необходимия 

човешки 
ресурс и 

финансиране 

Община 

Велинград; ЦПЛР; 

клубове по 
интереси, спортни 

клубове 

4. Център за 

специална 

образователна 

Подпомагането на деца и 

ученици със СОП и 

множество увреждания,  

Според 

броя на 

децата и 

Диагностична, 

рехабилитационна, 

корекционна и 

гр. Велинград ДДД Услугата е 

обезпечена с 

материална 

ЦСОП- Велинград 
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подкрепа ученици в риск  

 

учениците, 

нуждаещи 
се от 

специална 

образовател

на подкрепа 

терапевтична 

работа; 

Педагогическа и 

психологическа 

подкрепа; 

 Програми за 

подкрепа и 

обучение за 

семействата на 

децата и 

Учениците, които 

се обучават в 

ЦСОП; 

Професионално 

обучение за 

придобиване на 

първа степен на 

професионална 

квалификация; 
 

база, 

необходимия 
човешки 

ресурс и 

финансиране 

5. 

Квалификацио

нни курсове 

и/или програми 

за подобряване 

достъпа до 

заетост 

Лица в риск, 

продължително 

безработни, заети лица с 
ниска степен на 

образование, млади хора 

без професионален опит  

Според 

указанията  

Включване в 

квалификационни 

курсове; 
посредничество за 

осигуряване на 

заетост; 
Осигуряване на 

заетост по 

Национални 

програми; 
насърчутелни мерки 

по ЗНЗ; Европейски 

програми и проекти 

Община 

Велинград 

Финансира

не от 

Републикан
ския 

бюджет и 

Европейск
и програми 

и проекти 

Според 

указанията 

Община 

Велинград; ДБТ 
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6. 

„Осигуряване 

на топъл обяд“ 

по ОП за 

осигуряване на 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

Фонд за 

европейско 

подпомагане на 

най- 

нуждаещите се 

лица 

Лица и семейства на 

месечно подпомагане по 
реда и условията на чл.9 от 

ППЗСП; 

Лица с доказана липса на 

дохода и близки, които да 
се грижат за тях; 

Семейства и самотно 

живеещи пенсионери, 
които имат ниски доходи и 

не могат да се издържат с 

тези доходи и имуществото 

си; 
Скитащи и бездомни деца 

и лица;  

Лица от уязвимите групи- 
граждани на трети страни 

50 Предоставянето на 

топъл обяд 

включва 

предоставянето на 

храна за обяд- 

супа,основно 

ястие,хляб 

Община 

Велинград 
Проектно 

финансира

не до 

30.04.2020 

 Община 

Велинград 

7. Здравни 

медиатори 

Уязвими групи от 

компактните ромски 

общности; деца и 
непълнолетни или 

малолетни бременни, 

възрастни хора, зхронично 
болни 

2 Посредничество за 

достъп до здравни 

услуги в ромските 

общности, 

профилактика за 

деца и възрастни, 

участие в 

превенция на 

изоставянето, 

дейности в 

подкрепа на 

майчинството 

гр. Велинград ДДД Услугата е 

обезпечена с 

човешки 

ресурс и 

финансиране 

Община 

Велинград; 

Здравни 
медиатори 
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8. Ресурсно 

подпомагане 

Деца и ученици със 

специални образователни 
подтребности, интегрирани 

в общообразователните 

училища и детски градини 

Според 

броя на 
децата и 

учениците, 

с 

потребност 
от ресурсно 

подмагане 

Подпомагане на 

интергираното 

обучение и 

възпитание на деца 

и ученици със 

специални 

образователни 

потребности 

Община 

Велинград 
ДДД Услугата е 

обезпечена с 
необходимия 

човешки 

ресурс и 

финансиране 

Ресурсен център- 

Пазарджик; 
училища и детски 

градини 

9. Културен 

клуб на 

пенсионера 

Осигуряване на социални 
контакти , равлечения и 

осмисляне на свободното 

време 

4 Осигурени 

помещения за 

лични и социални 

контакти, 

развлечения, 

информиране и 

консултиране. 

Осигурена 

подкрепа при 

организиране и 

участие във 

фестивали, 

екскурзии и 

мероприятия, 

съобразно 

интересите и 

потребностите на 

членовете 

Община 
Велинград 

Общинска 

дейност 

Услугата е 
обезпечена с 

материална 

база, 
необходимия 

човешки 

ресурс и 

финансиране 

Община 
Велинград; 

Културни клубове 
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10. Общинска 

организация на 

инвалида 

„Зорница“ 

Лица с различна по стен и 

вид физически увреждания  
1 Осигурени 

помещения за 

лични и социални 

контакти, 

развлечения, 

информиране и 

консултиране. 

Осигурена 

подкрепа при 

организиране и 

участие във 

фестивали, 

екскурзии и 

мероприятия, 

съобразно 

интересите и 

потребностите на 

членовете 

гр. Велинград Общинска 

дейност 

Услугата е 

обезпечена с 
материална 

база, 

необходимия 

човешки 
ресурс и 

финансиране 

Община 

Велинград; ООИ 

11. Клуб на 

слепите 

Незрящи лица 1 Осигурени 

помещения за 

лични и социални 

контакти, 

развлечения, 

информиране и 

консултиране. 

Осигурена 

подкрепа при 

организиране и 

участие във 

фестивали, 

екскурзии и 

мероприятия, 

съобразно 

гр. Велинград Общинска 

дейност 

Услугата е 

обезпечена с 
материална 

база, 

необходимия 

човешки 
ресурс и 

финансиране 

Община 

Велинград; Клуб 
на слепите 
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интересите и 

потребностите на 

членовете 

12. Център за 

социално 

включване 

„Развитие“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За деца в риск от 0-7г. и 

техните родители. 
30 деца 

потребител

и 

„Ранна 

интервенция на 

уврежданията“- 

Целта на тази 

дейност е 
предотвратяване на 

изоставянето и/или 

институционализира
нето на деца с 

увреждания и 

изграждане на 

специални умения за 
отглеждане на 

децата с 

увреждания. 
Работата включва 

индивидуални 

дейности за детето с 
участието на 

родителя.  

Община 

Велинград 

До 

приключва
не на 

Проект 

„Услуги за 
ранно 

детско 

развитие“ 
по ОП 

„РЧР“ 

2014-2020 

След 
приключван

е на 

проектното 
финансиран

е се очаква 

да се 
финансира, 

като ДДД 

Услугата е 

обезпечена с 
материална 

база, 

необходимия 
човешки 

ресурс и 

финансиране 

 

Община 
Велинград 

съвместно с 

управителя на 
Центъра 

30 деца 

потребител

и 

„Индивидуална 

педагогическа 
подкрепа“- целта на 

тази дейност е 

подкрепа на деца с 

увреждания за 
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успешна интеграция 

в първи клас в 
масовото училище. 

Децата ще получат 

помощ за усвоявяне 

на знанията и 
уменията, 

необходими за 

първи клас. Пряка 
работа с родителите 

за развиване на 

умения за подккрепа 

на децата през 
учебната година.  

300 

семейства 

потребител

и 

„Формиране и 

развитие на 

родителски 

умения“- Целта на 

тази услуга  е 

формиране на  
родителски умения, 

създаване на връзка 

родител- дете, 
повишаване на 

самочувствието и 

увереността на 
родителите и 

разширяване на 

подкрепата. В 

целевата група 
попадат- бъдещи 

родители, родители 

на деца от 0-3 г., 
родители от уязвими 

групи.  

„Семейно 
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консултиране и 

подкрепа“- услугата 
включва 

консултиране и 

подкрепа, включва 

работа с родителите 
и децата, дейности 

за семейно 

планиране, 
индивидуална 

работа. Целта на 

тази услуга е 

подкрепа на 
семействата в 

грижата за децата, 

справяне със 
семейни проблеми, 

създаване и развитие 

на умения и ресурси 
за пълноценно 

социално включване 

и реализация. 

Предоставянето на 
услугата, ще 

спомогне за 

увеличаване на 
възможностите за 

социална интеграция 

на рисковите групи 
чрез развитие на 

социални умения. В 

целевата група 

попадат учзвими 
семейства, младежи 

от високо рискови 

общности, родители 
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на деца с 

увреждания, 
родители, които не 

полагат достатъчна 

грижа за децата си. 

Родители от 
уязвимите групи- 

уязвими етнически 

групи,  безработни 
родители с три и 

повече деца; 

самотни родители; 

родители за първи 
път; родители в 

рискова възраст.  

500 лица 

потребител

и 

„Здравна 

консултация за 

деца“- целта на тази 

дейност е насочена 

към подобряване 
достъпа до 

здравеопазване и 

промоция на 
здравето чрез 

подкрепа за 

осигуряване на 
здравна детска 

консултация и 

дейности по 

превенция на 
заболяванията. В 

целевата група 

попадат уязвими 
семейства и техните 

деца. Чрез 

предоставянето на 
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услугата се 

осъществява 
редовно наблюдение 

на здравното, 

физическото и 

психомоторното 
развитие на бебетата 

и децата.  

30 деца 

потребител

и 

„Допълнителна 

подготовка за 

ревен старт в 

училище“- целта на 

тази дейност е 
насочена към 

увеличаване на 

готовността на 
децата от целевата 

група и мотивацията 

им за ревен старт с 

техните връстници 
при постъпването им 

в първи клас. В 

целевата група 
попадат деца от 

уязвими семейства 

от затворени 
общности и деца  с 

увреждания, на 

които предстои да 

постъпят в първи 

клас. С реализацията 

на тази дейност се 

цели да се доразвият 
или да се съхраняват 

придобитите 

когнитивни и 
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социални имения в 

предучилищното 
образование. 

Посещавайки лятно 

училище, децата ще 

имат възможност да 
доразвият или да 

съхранят 

придобитите 
когнитивни и 

социални умения 

преди да постъпят в 

училище. В летните 
училище  

образователните 

елементи се 
комбинират  с игри и 

дейности, 

обогатяващи 
познанията на 

децата за 

обръжаващия ги 

свят. Летните 
училища 

предоставят 

дейности за 
подобряване на 

предучилищната 

подготовка.  
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4. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на 

Община Велинград 

Услуга- име, вид Потребители Капацитет Основни дейности, фокус 

на услугата 

Местопол

ожение 

Източници на 

финансиране 

Статус 

Целеви групи Брой Териториален 

обхват 

1. Дневен център за лица  с 

умствена изостаналост 

Лица с умствена 

изостаналост 

1 Община 

Велинград 
24 Дневни и почасови грижи 

за лица с умствена 

изостаналост, различни по 
степен и вид; Мобилни 

услуги; Осигуряване на 

храна; лични и социални 
контакти 

Велинград Проектно 

финансиране 

Нова 

 

2. Социално предприятие/ 

работилница за хора с 

увреждания 

Хора с 

увреждания, 

различни по вид 
и степен  

1 Велинград 15 Развиване на трудови 

умения; извършване на 

трудова дейност; 
напътствия за намиране на 

работа и за осъществяване 

на трудовите процеси 

Велинград  Проектно 

финансиране 

Нова 
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5. Източници на финансиране на социалните услуги 

     Социалните услуги в Община Велинград се финансират основно като държавно делегирани дейности по съответния капацитет и 

определените стандарти със Закона за бюджета на Република България. 

Средствата за финансиране на планираните социални услуги се определят спрямо национални стандарти за финансиране на дейностите 

в комплексите от социални услуги и подлежат на актуализация всяка година.  
 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:  

Диана Кехайова 

Директор Дирекция „Социално подпомагане“- Велинград 

 
 

 

 

Планът за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2020г. е обсъден и приет на заседание на Обществен съвет за 

съдействие, помощ и осъществяване на контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане, проведено на 

15.02.2019г. 


