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ГОДИШЕН  ПЛАН 
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕРИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

В ОБЩИНА ГРАД  ЗАВЕТ 
ЗА 2012 г. 

 
Годишният план за 2012 г. е Приет с Решение на Общински съвет  Завет с Протокол № 06 от 28.03.2012 г.  
 
№ Социални услуги и 

дейности на 
територията на 

общината 

Описание на дейностите Капацитет 
за 2012 г. 

Източник на 
финансиране 

Ресурсно 
обезпечаване 

1 Домашен социален 
патронаж 

Социални услуги, предоставяни 
по домовете, свързани с доставка 
на храна. 

120 Община Завет 
Местни приходи 

Услугата е 
обезпечна с 
необходимите 
човешки ресурси  и 
финансиране. 
 

2 Обществена 
трапезария  

Социална услуга за превенция на 
социалното изключване, насочена 
към задоволяване на 
потребностите от храна за хора, 
които не могат да си я осигуряват 
сами. 

50 Фонд „Социална 
закрила” 

Услугата е 
обезпечна с човешки 
ресурс и 
финансиране 

3 Личен асистент за 
деца и възрастни и 
хора с увреждания 
по НП”АХУ” и ОП 
„РЧР” 

Социална услуга, която се 
предоставя в семейна среда, от 
лице, полагащо постоянни грижи 
за дете или възрастен с трайно 
увреждане или за тежко болен, за 
задоволяване на ежедневните му 
потребности. 

50 Агенция за 
социално 
подпомагане   и 
ОП»РЧР» 

Услугата е 
обезпечна с човешки 
ресурс и 
финансиране. 



 2 

 

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка и др.) 
№ Дейности Описание на дейностите Отговорник Източник на 

финансиране 
Ресурсно 

обезпечаване 
1 Защитено жилище Подготовка за разкриване на 

Защитено жилище през 2013 г. 
-Създаване на работна група 
- Проучване на добри практики 
- Осигуряване на сграда 
- Привличане на НПО 
- Изготвяне на проект 

Екип,отговарящ за 
реализиране на 
Стратегията 

Общински бюджет 
Държавно 
делегирана 
дейност 

Не е обезпечен 

 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

 
 Система на мониторинг и оценка 
Да осигурява постоянен поток от актуална информация 
за развитието на социалната среда в община Завет, чрез:  

- Наблюдение на промените в базовите индикатори за 
ситуацията; 

- Обратна връзка от целевите групи и преките потребители 
за вида и качеството на предоставяните услуги. 

След създаване на 
екип 

Общински бюджет, 
Проектно 
финансиране 

Екип по 
реализация на 
стратегията 

 
Съгласували:                                                                                                                                   
Дирекция „ Социално подпомагане” – гр. Кубрат                   
Директор:  Росица Калинова  ………………..                                                        
 

Председател  на обществен съвет 
за социално подпомагане и услуги  
………………………………………………………………………. 
 


