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ГОДИШЕН ПЛАН 

на дейностите по  изпълнение на Общинска стратегия  за развитие на 

социалните услуги в община Мъглиж 

                              Планов период 2015 година 
 

№ Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на 
дейността (какво е 

планирано за 
периода) 

Местоположение 
(нас. място) 

Времеви график за 2015 г. Финансиране 
(източник, 

сума) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник 

Месец 
1-3 

Месец 
4-6 

Месец 
7-9 

Месец 
10-12 

Социални услуги 
1. Домашен социален 

патронаж 
Комплекс от   социални 
услуги доставени по 
домовете, свързани с: 

• доставка на храна; 

• поддържане на 
лична хигиена и 
хигиена на 
жилищните 
помещения, 
обитавани от 
потребителя; 

• битови услуги и др. 

 

Домашен социален 
патронаж се намира в село 
Ягода.  

Услугата  е мобилна и се 
предоставя по всички 
населени места на община 
Мъглиж 

    Общински 
бюджет 

195 830 лв. 

 

Община Мъглиж 



 2

2. Дневен център за 
възрастни хора в 
пенсионна възраст 

„Зорница”  

 град Мъглиж.  

 

Комплекс от   социални 
услуги, свързани с 
цялостно обслужване на 
потребителите през 
деня, свързани с: 

• предоставяне на 
топла храна ; 

• организация на 
свободното време; 

• осигуряване на 
достъп до 
ежедневната преса 
и интернет и др. 

 

град  Мъглиж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Делегирана от 
държавата 
дейност  

 

Община Мъглиж 

3.  Център за 
обществена 
подкрепа 

 

Комплекс от социални 
услуги, предназначени 
за деца и семейства с 
цел: 

• предотвратяване 
изоставянето на 
децата и 
настаняването им в 
специализирани 
институции; 

• превенция насилие 
и отпадане от 
училище; 

• деинституциализа-
ция и реинтеграция 
на деца; 

• обучение в умения 

Услугата ще е мобилна и 
ще се предоставя след 
подписване на договор за 
сътрудничество с Център 
за обществена подкрепа 
град Казанлък. 

    Делигирана 
държавна дейност 

Община Мъглиж  

Община Казанлък 
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за самостоятелен 
живот и социална 
интеграция на деца 
от институции. 

• консултиране и 
подкрепа на 
семейства в риск; 

• консултиране и 
подкрепа на деца с 
повиденчески 
проблеми и прояви. 

4. Приемна грижа  

 

Популяризиране на 
социалната услуга 
„Приемна грижа” 

 

Всички населени места от 
община Мъглиж 

    В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
заинтерисованите 
институции 

Община Мъглиж,  

Д СП,  

Д БТ 

5. Личен асистент Полагане на 24 часови 
грижи за лежащо болен 
член на семейството. 

Всички населени места от 
община  Мъглиж 

    ЕСФ ОП „РЧР” – 
381 743.73 лв.  
 

АСП  
община Мъглиж 

6. НП „АХУ” – 
дейност „Личен 
асистент” към Д 
„СП” – Мъглиж 
 

Предоставяне на 
социална услуга  в 
семейството на хора с 
увреждания . 

Всички населени места от 
община  Мъглиж 

    Агенция по 
заетостта 

 15 552 лв. 

 

Дирекция 
„Социално 
подпомагане”  
Д ”БТ” 
Община Мъглиж 

7. НП „ОСПОЗ”  Осигуряване на заетост 
и социална интеграция 
на безработни лица, 
обект на месечно 
социално подпомагане, 
чрез разкриване на 
работни места в 
общополезни дейности. 

Всички населени места от 
община  Мъглиж 

    Агенция по 
заетостта  

69 516 лв.  

 

Община Мъглиж, 

Д ”БТ”  

8. НП „ ЗПОХУ”  Доставка на услуга за 
заетост и обучение на 
хора с трайни 
увреждания 

Всички населени места от 
община  Мъглиж 

    Агенция по 
заетостта  

Община Мъглиж, 

Д ”БТ”  
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15 200,00 лв. 

10. Пенсионерски 
клубове 

Доставка на услуга – 
клубна форма 

гр. Мъглиж, с. Дъбово, с. 
Ветрен, с. Зимница, с. 
Шаново, с. Юлиево, с. 
Тулово и с. Ягода 

    Общински 
бюджет  

39 360 лв. 

Община Мъглиж 

Хоризонтални политики, мерки за социално включване 
1. Мерки за закрила 

съгласно Координа- 
ционния  механизъм 
за въздействие при 
работа в случаи на 
деца, жертви на 
насилие или в риск 
от насилие и при 
кризистна 
интервенция 
 

 Осъществяване на 
незабавни проверки по 
сигнали и предприемане 
на мерки за защита. 

Всички населени места от 
община  Мъглиж  

    Общински 
бюджет -1 000 
лв. 

 Д„СП”, община 
Мъглиж, 
Полицейски 
участък- Мъглиж 

2. Дейности заложени 
в Общинска 
програма за закрила 
на детето 2013 г. 
 

• Кампании за 
обхващане на деца 
от 5-6 години в 
задължително 
предучилищно 
образование; 

• Прилагане на мерки 
за обхващане на 
деца с увреждания в 
детските градини и 
училища 

• програми и 
кампании за 
превенция  на 
рисково поведение 
и зависимости  при 
децата и младежите. 

Всички населени места от 
община  Мъглиж 

    Общински 
бюджет - 1 000 
лв.  

Училища, община 
Мъглиж – Коми- сия 
за детето,   Д СП 

8. Профилактични 
мерки за опазване 
здравето на децата 

• Информационни 
програми  и здравна 
просвета на 
учениците . 

• Здравно-социални 

Училищата и всички 
детски заведения в 
община Мъглиж 

    Делегирана от 
държавата 
дейност – 5115 
лв. 

Община Мъглиж 
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консултации за 
майки и семейства в 
риск 

9. Подкрепа на деца и 
възрастни с 
увреждания 
 

• Месечни помощи и 
добавки. 

• Медицински 
изделия и помощни 
средства 

•  

Всички населени места от 
община  Мъглиж 

    Държавен 
бюджет  
  182 000  лв. 

АСП чрез Дирекция  
СП 

10 Откриване на 
обществена 
трапезария за 
социално слаби 
лица и хора с 
увреждания 

• Подготовка и 
доставяне на 
безплатен обяд  във 
всички населени 
места. 

 Чрез ДСП с.Ягода     Държавния 
бюджет чрез 
фонд „Социална  
закрила „ 
21 387 лв. 
 

АСП  и Община 
Мъглиж 

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа – ще се работи за развитие на партньорства, работа в мрежа през цялата година. 
Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) – при възможност и организиране на обучения, курсове, семинари на 
областно, регионално и национално ниво, през годината ще се включи персоналът отговарящ за развитие на социалните услуги и персоналът, 
работещ в социалната сфера за придобиване на нови знания и умения. 
Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) – при евентуална възможност 
разработване на проектно предложение и кандидатстване по някоя оперативна програма, финансирана от ЕС 
1. Център за 

настаняване от 
семеен тип (малък 
групов дом) 

Социална услуга от 
резидентен тип, която 
предоставя жизнена среда 
за израстване и развитие 
на деца лишени от 
родителска грижа.  
Предоставя индивидуална 
грижа и подкрепа на 
децата, с което се 
гарантира пълноценно 
физическо, емоционално и 
познавателно развитие 

Община Мъглиж, 

Село Ягода 

    Делигирана 
държавна дейност 

Община Мъглиж 

2.  Дейности по  
 
 
 
 
 

Дейности, които ще 
 се осъществят към края 
на периода за  
 
 
 

Община Мъглиж      Община Мъглиж 
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изпълнението на 
настоящия план. 

отчитане на изпълнението 
на Годишния план и 
Общинската стратегия. 
 

Настоящият Годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия в община Мъглиж за 2015 година е съгласуван с: 

 

Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Мъглиж                                         Общински обществен съвет за социално подпомагане -      

                                                                                                                                     гр. Мъглиж 

 СЪГЛАСУВАЛ: ..........................................                                                           СЪГЛАСУВАЛ: .................................. 

МАРИЙКА КОСТОВА - ЛОЛОВА                                                                      РАДОСТИНА ВЪЛКОВА  

Директор Дирекция “Социално подпомагане” - Мъглиж                                    Председател на Общински  обществен съвет - Мъглиж 


