
Годишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социални услуги в община Първомай  за 2017 г. 

Годишният план се приема на основание чл.36б, ал.4 от ППЗСП по предложение на Кмета на 
общината след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане” и с обществения съвет по чл.35 от 
ЗСП. 

№  Потребители КапацитетУслуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2016 2017 2018 2019 2020

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / 

нова 
(година 

за 
стартира

не) 
1 Център за 

обществена 
подкрепа 
град 
Първомай 

Деца и младежи в риск и 
техните семейства; Деца 
на улицата и деца с 
отклоняващо се 
поведение; 
Деца, жертви на насилие 
и трафик и получили 
полицейска закрила; 
Деца в риск от отпадане 
от училище 

Община 
Първомай 

 50    Реализиране, развитие и 
усъвършенстване на услугите за 
предотвратяване на изоставянето на 
деца и настаняването им в 
специализирани институции; 
Превенция на насилието и подкрепа 
на деца, жертви на насилие, 
малтретиране и неглижиране – 
социална и психотерапевтична 
работа с деца, жертва на насилие и 
техните семейства; Превенция на 
отклоняващото се поведение при 
деца и работа с отклоняващо се 
поведение; Превенция на отпадане 
от училище 

Гр. Първомай Налична 

2 Приемна 
грижа 

Деца лишени от 
родителска грижа 

Община 
Първомай 

 20    Възможност децата, лишени от 
родителска грижа, да бъдат 
поставени в условията на семейство. 
Целта е децата да бъдат отгледани в 
семейство и така да получат 

Гр. Първомай Налична 
по 
одобрен 
проект по 
ОП”РЧР” 



№  Потребители КапацитетУслуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2016 2017 2018 2019 2020

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / 

нова 
(година 

за 
стартира

не) 
максимално добра грижа и 
възможност за развитие.  

3 Център за 
настаняване 
от семеен тип 

Деца от 0 до 18год. и 
младежи 

Община 
Първомай 

14 Център за настаняване от семеен 
тип /ЦНСТ/ е социална услуга от 
резидентен тип, която 
предоставя жизнена среда за 
пълноценното израстване и 
развитие на деца, лишени от 
родителска грижа, за които към 
момента на настаняване в него са 
изчерпани възможностите за 
връщане в биологичното 
семейство, настаняване при близки 
и роднини или приемно 
семейство. 

Гр. Първомай Налична  

4 Личен 
асистент 

Лица с увреждания Община 
Първомай 

22 Оказва се помощ на деца и лица с 
увреждания при хигиена на 
потребителя, хигиена на 
помещението, прием на лекарства, 
приготвяне на храна и хранене, 
боравене с лични вещи и документи, 
ползване на баня и тоалетна, 
съпровождане извън дома. 

Град 
Първомай и 
всички 
населени 
места в 
общината 

Налична 
по 
одобрен 
проект по 
ОП”РЧР” 

5 Социален 
асистент  

Лица с увреждания Община 
Първомай 

 5    Осигуряване на качествена грижа в 
семейна среда за деца и лица с 
увреждания и самотноживеещи 
възрастни хора. Намаляване броя на 
настанените в специализирани 
институции хора. Подобряване на 
условията на живот и жизнената среда 
на хората с увреждания и самотните 
възрастни хора.  

Град 
Първомай и 
всички 
населени 
места в 
общината 

Налична 
по 
одобрен 
проект по 
ОП”РЧР”  



№  Потребители КапацитетУслуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2016 2017 2018 2019 2020

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / 

нова 
(година 

за 
стартира

не) 
6 Домашен 

помощник 
Лица с увреждания Община 

Първомай 
 14    Осигуряване на качествена грижа в 

семейна среда за деца и лица с 
увреждания и самотноживеещи 
възрастни хора. Намаляване броя на 
настанените в специализирани 
институции хора. Подобряване на 
условията на живот и жизнената среда 
на хората с увреждания и самотните 
възрастни хора.  

Град 
Първомай и 
всички 
населени 
места в 
общината 

Налична 
по 
одобрен 
проект по 
ОП”РЧР” 

7 Домашен 
социален 
патронаж 

Лица над 65 – годишна 
възраст и инвалиди от 
първа и втора група 

Община 
Първомай 

 450    Обслужване по домовете на лица над 
65-годишна възраст и инвалиди от 
първа и втора група, които са 
затруднени самостоятелно или с 
помощта на близки да организират 
своя бит. 

Гр. 
Първомай, 
Първомай 2, 
с.Искра  

Налична  

8
Дом за 
възрастни 
хора с 
физически 
увреждания 

Възрастни хора с 

физически увреждания 

Община 
Първомай 

 40    Комплекс от социални услуги на 
лица с физически увреждания, 
установени с експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК.  Целта е обезпечаване 
на ежедневните потребности на 
потребителите, създаване на условия 
за социални контакти и възможности 
да се чувстват част от обществото. 
Развитие на адаптивни, трудови, 
социални, битови и други умения и 
развиване на потенциала на 
потребителите, чрез личностно 
ориентиран модел, съобразен с 
личното им желание и физическите 
им възможности. 

С. Езерово, 

община 

Първомай 

Налична 



СЪГЛАСУВАЛИ: 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ПЪРВОМАЙ:    ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ: 

ДИРЕКТОР:           /п/                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      /п/ 

  /ТАНЯ НАЛБАНТОВА/                                                                                  /РУЖДИ САЛИМ/ 

ЧЛЕНОВЕ:                     /п/;     
   /ТАНЯ НАЛБАНТОВА/ 

                                 /п/;  

/ПЕТЯ КАЛОФЕРОВА-КРЪСТЕВА/ 

                               /п/;  

/МАРИЯ КЬОСЕВА/ 

                  /п/;  

/МАРИНКА БОЯДЖИЕВА/ 

                 /п/;  

/ПЕТЯ МАДЖАРОВА/ 

                 /п/; 

                   /РЕСМИ САИД/   

                            /п/;    

            /ДИМИТЪР КАЛОФЕРОВ/ 

                            /п/; 

            /ЗЛАТКА КИРЕВА/  


