
Годишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социални услуги в община Първомай за 2018 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 

стартиране) 

1 Център за 
обществена 
подкрепа  

- Деца 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 и семейства в 

риск;  

- Деца в риск от 

отпадане от училище 

или отпаднали от 

училище. 

Община 
Първомай 

50 Център за обществена подкрепа 
предоставя комплекс от социални 
услуги за деца и техните 
семейства, свързани с 
деинституционализация и 
реинтеграция на деца; превенция 
на насилието и отпадане от 
училище; превенция на 
изоставянето; обучение в умения 
за самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции; консултиране и 
подкрепа на семейства в риск; 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и 
осиновители; консултиране и 
подкрепа на деца с 
противообществени прояви; 
работа със семействата на децата. 
Правно и психологическо 

Първомай Налична 



№  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 

стартиране) 

консултиране на родителите; 
превенция на ранните бракове; 
семейно планиране.              

2 Дневен 
център за 
деца с 
увреждане 

Деца с увреждания Община 
Първомай 

  15   Дневният център ще предоставя 
комплекс от услуги на деца с 
увреждания, оздравителни 
процедури и комплекс от 
консултантски услуги за деца с 
увреждания и техните семейства. 
Максимална социализация. 
Изграждане на умения за оценка 
и самооценка, отговорност, 
интерес  и желание за включване 
в различни дейности. Култура на 
поведение, нравствени ценности 
в институцията и извън нея. 
Организиране и провеждане на 
разнообразно културно – 
развлекателни мероприятия. 

Първомай Нова – 
начало 
2018 г. 

3 Социална 
услуга 
„Приемна 
грижа” 

Община Първомай 
реализира проект 
„Приеми ме 2015” по 
процедура за директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG05М9OP001-2.003 
«Приеми ме 2015» - по 
ОП «Развитие на 
човешките ресурси» 
2014-2020 година.   

Община 
Първомай 

22 Целта е да се усъвършенства и 
разшири обхватът на услугата 
„приемна грижа", както и да се 
затвърди предоставянето на 
услугата на местно ниво като 
алтернативна форма за 
отглеждане на деца в риск в 
семейна среда. Основен акцент е 
предоставянето на услугата 
„приемна грижа” на деца до 3 -
годишна възраст, както и 
„специализирана приемна грижа” 

Първомай Налична 
по  проект 
„Приеми 
ме 2015” 
по ОП 
„Развитие 
на 
човешките 
ресурси” 
2014-
2020г. 



№  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 

стартиране) 

Целеви група са:  
- Кандидати за 
приемни семейства, 
приемни семейства и 
семейства на близки и 
роднини; 
-Деца с увреждания; 
-Деца жертви на 
насилие и трафик; 
-Деца от общността, в 
риск от изоставяне и 
техните семейства, в 
това число и семейства 
на техни близки и 
роднини; 
-Деца в риск, търсещи 
или получили 
международна закрила 
(вкл. непридружени 
бежанци); 
-Деца, настанени в 
специализирани 
институции; 
-Деца, настанени в 
приемни семейства; 
-Деца, настанени в 
семейства на близки и 
роднини. 

за деца с увреждания; деца, 
жертви на насилие или трафик, и 
за деца, непридружени бежанци. 

4 Център за 
социална 
рехабилита-
ция и 

Деца с увреждания, 
отглеждани в семейна 
среда; деца с 
физически 

Община 
Първомай 

15 Предлага на потребителите 
комплекс от социални услуги, 
свързани с извършване на 
рехабилитация, социално правни 

Първомай Нова – 
начало 
2018 г. 



№  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 

стартиране) 

интеграция 
за деца с 
физически 
увреждания 

увреждания; Деца с 
множествени 
увреждания и с 
психични заболявания. 

консултации, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване 
на деца с физически увреждания. 

5 Социалните 
услуги: 
личен и 
социален 
асистент и 
домашен 
помощник 

Хора с увреждания и 
самотни възрастни 
хора 

Община 
Първомай 

4 - Осигуряване на качествена 
грижа в обичайна семейна среда 
за тежко болни хора, възрастни 
лица с увреждания; 

-Намаляване броя на 
настанените в специализирани 
институции хора;  

- Подобряване на условията на 
живот и жизнената среда на 
хората с увреждания и самотните 
възрастни хора. 

Първомай Устойчи- 
вост по 
проект 
„Интегри-
рана 
подкрепа 
в семейна 
среда” ОП 
„РЧР” 
2014 -
2020г. 

6 Домашен 
социален 
патронаж 

-  възрастни хора и/или 
самотно живеещи хора 
с ограничена 
възможност за 
самообслужване;  
- лица с увреждания с 
определена степен  над 
50% трайно намалена 
работоспособност. 

Община 
Първомай 

  450   - Доставяне на храна;  
- Санитарно обслужване; 
- Социално обслужване; 
- Комунално-битови услуги. 

Гр. 
Първомай, 
Първомай 
2, с.Искра  

Налична  

7 Общинска 
услуга за 
диабетично 
хранене  
към  

Диабетно болни лица 
на диетично хранене 

Община 
Първомай 

  350   - Оказване на помощ на хора, 
страдащи от диабет;  
- Предоставяне на качествена, 
здравословна и питателна храна 
за спазване режима на хранене;  

Първомай Налична 



№  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 

стартиране) 

Домашен 
социален 
патронаж 

- Стимулиране постигането на 
оптимална социална 
пълноценност дори в рамките на 
съществуващото заболяване или 
инвалидност и минимализиране 
на психологическия стрес.  

8 Дневен 
център за 
възрастни 
хора с 
увреждания 

Възрастни хора с 
увреждания  

Община 
Първомай 

  50   Комплекс от социални услуги, 
свързани с извършване на 
рехабилитация, социално правни 
консултации, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване 
на възрастни с увреждания.  

Първомай Нова-
година на 
стартира-
не 2018г. 

9 Обществена 
трапезария 

 Лица и семейства на 
месечно 
подпомагане по реда 
и условията на чл.9 
от ППЗСП; 

 Лица с доказана 
липса на доходи и 
близки, които да се 
грижат за тях;  

 Самотно живеещи 
лица и семейства, 
получаващи 
минимални пенсии; 

 Скитащи и бездомни 
деца и лица. 

Община 
Първомай 

  60   Осигурява се топъл обяд, 
включващ супа, основно ястие и 
хляб на потребителите на 
услугата.  

Първомай Нова-
година на 
стартира-
не 2018г. 

10 Център за 
социална 
рехабилита-
ция и 

Лица с увреждания;  

Лица с психически 
проблеми;  

Община 
Първомай 

  10   Предлага на потребителите 
комплекс от социални услуги, 
свързани с извършване на 
рехабилитация, социално правни 

Първомай Нова-
година на 
стартира-
не 2018г. 



№  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 

стартиране) 

интеграция 
за 
възрастни 
хора 

Стари хора с 
увреждания;  

Възрастни хора с 
увреждания 

консултации, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване 
на лица в трудоспособна възраст 
и възрастни с увреждания. 

11 Социална 
услуга по 
Национална 
програма 
„Асистенти 
на хора с ув- 
реждания” – 
дейност 
„Личен 
асистент” 

Лица и деца с 
увреждания 

Община 
Първомай 

12 - Осигуряване на качествена 
грижа в обичайна семейна среда 
за тежко болни лица и деца с 
увреждания; 

-Намаляване броя на 
настанените в специализирани 
институции;  

- Подобряване на условията на 
живот и жизнената среда на 
лицата и децата с увреждания. 

Първомай Налична 

12 Център за 
настаняване 
от семеен 
тип за деца 
без 
увреждания 

Деца, които към 

момента на 

настаняването в него 

не е възможно да 

бъдат отглеждани в 

биологичното им 

семейство, в семейство 

на близки или 

роднини, или в 

приемно семейство. 

Община 
Първомай 

  14   Социална услуга - резидентен 
тип, свързана с предоставянето на 
жизнена среда, близка до 
семейната за пълноценното 
израстване и развитие на деца, за 
които към момента са изчерпани 
възможностите за връщане в 
биологичното семейство,  
настаняване в семейство на 
близки и роднини, в приемно 
семейство или осиновяване. 

 Първомай Налична  

13 Наблюдава-
но жилище 

Лица, навършили 18 

години, които 

напускат 

Община 
Първомай 

  8   Целта е да се осигури пълноценен 
и самостоятелен начин на живот 
в подходяща среда, близка до 
семейната, с възможност за 

Първомай Нова - 
година на 
стартира-
не 2018г.   



№  Потребители КапацитетУслуга, вид  
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специализирана 

институция, преходно 

жилище или защитено 

жилище и им предстои 

да водят независим 

начин на живот. 

подкрепа и изява, да създаде 
условия за подпомагане, 
взаимопомощ, ефективна защита 
и социална интеграция на 
потребителите на социалната 
услуга и в следствие на всичко 
това да осъществи ефективно 
социална включване на 
потребителите.   

14 Дом за 
пълнолетни 
лица с 
физически 
увреждания 

Пълнолетни лица 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/;  

/ИНЖ. ЯНКА МУЩАНОВА/ 

                            /п/;  

/МАРИЯ КЬОСЕВА/ 

               /п/;  

/МАРИНКА БОЯДЖИЕВА/ 

                /п/;  

/РЕСМИ САИД/ 

               /п/; 

                   /ПЕТЯ МАДЖАРОВА/   

                          /п/;    

            /ДИМИТЪР КАЛОФЕРОВ/ 

                           /п/; 

            /ЗЛАТКА КИРЕВА/  


