
 
ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

„МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА  2019г. - 2020г. 
 
 
Направление 1: Превенция за деца и семейства с деца в риск  
 

№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местополо
-жение 

Статус - 
налична/ нова 
(година за 
стартиране) 
източник на 
финансиране 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

 2019 2020 

          
  Направление 1: Превенция за деца и семейства с деца в риск 
  ОБЩИНА МАРИЦА 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Личен асистент Лица с трайни 
увреждания, в т.ч. 
и деца с 
невъзможност за 
самообслужване  

община 
„Марица“ 

 5 5 Предоставяне на почасови 
интегрирани социални 
услуги в общността или  в 
домашна среда; превенция 
на настаняването в 
специализирани институции 
и социално включване в 
обществения живот на 
обслужваните лица с цел да 
се подобри качеството на 
живот и да се осигури достъп 
до качествени услуги 
Основни дейности: 
социалната услуга «Личен 
асистент», консултации със 
специалисти 

Населените 
места от 
общината 

Налична по 
ПМС №334 от 
21.12.2018г. 

2. «Детска млечна 
кухня», услуга в 
общността  

Деца от 10 месечна 
възраст до 3 
години, 

Всички 
населени места 
от общината 

 15 15 Основна функция на ДМК е 
приготвянето на 
здравословна и разнообразна 

с. Труд Налична 



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местополо
-жение 

Статус - 
налична/ нова 
(година за 
стартиране) 
източник на 
финансиране 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

 2019 2020 

включително деца 
с увреждания 

храна,отговаряща по 
качествен състав и 
технологична обработка на 
възрастовите особености на 
детския организъм, съгласно 
Сборник рецепти и 
ръководство за здравословно 
хранене на деца от 10 мес. до 
3год. години, утвърден от 
Министерство на 
Здравеопазването, както и на 
действащото национално и 
европейско законодателство, 
свързано с качеството и 
безопасността на храните 

3. Повишаване 
квалификацията 
и уменията на 
експертите, 
ангажирани с 
управлението на 
социалните 
услуги за деца и 
младежи в 
общината  

Екперти от 
общинска 
администрация, 
специалисти, 
ангажирани с 
предоставяне на 
социалните услуги 
за деца и младежи 

община 
Марица 

 5 10 Осигуряване на поредица от 
обучения с цел придобиване 
на знания и умения за 
качествено управление и 
предоставяне на услугите 

Община 
Марица 

Нова, 2019г. 
ОП «РЧР» 

 
 
 
 
 
 



 
Направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение 

№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 
източник на 
финансиране 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

 2019 2020 

          
  Направление 2: Развитие на социалните услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение 
  ОБЩИНА МАРИЦА 
1. Дневен център 

за стари хора, 
услуга в 
общността 

Възрастни хора с. Строево   20 20 Комплекс от медицински, 
социални и образователни 
услуги и цялостно 
обслужване на 
потребителите през деня, 
свързани с превозване на 
бенефициентите от домовете 
им до Центъра и обратно, 
предоставяне на храна, 
задоволяване на 
ежедневните здравни, 
социални и 
рехабилитационни 
потребности, както и на 
потребностите от 
организацията на 
свободното време и личните 
контакти 

с. Строево Налична ДДД 

2. Личен асистент Лица с трайни 
увреждания  

община 
„Марица“ 

 76 5 Предоставяне на почасови 
интегрирани социални 
услуги в общността или  в 
домашна среда; превенция 
на настаняването в 
специализирани 
инститтуции и социално 
включване в обществения 

Населените 
места от 
общината 

Налична по 
ПМС №334 от 
21.12.2018г. 



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 
източник на 
финансиране 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

 2019 2020 

живот на обслужваните лица 
с цел да се подобри 
качеството на живот и да се 
осигури достъп до 
качествени услуги 
Основни дейности: 
социалната услуга «Личен 
асистент», консултации със 
специалисти 

 

 

 


