
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА 

ПОПОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2013 ГОДИНА 

 

Приет с Решение № 90 по Протокол  № 9 / 11.04 .2012 г. от ОбС-Попово 

  

Приоритетно направление 1: Развитие на социални услуги в общността за социално включване и превенция за социалното 

изключване и изолация на рисковите групи 

 

№ Услуга Целеви групи Териториален 

Обхват 

Капацитет Основни 

дейности – 

фокус на 

услугата 

Местоположение Статус 

1. ЦОП Деца и семейства 

в риск , деца в 

риск от отпадане 

от училище , деца 

отпаднали от 

училище 

Община 

Попово 

30 Консултации, 

превенция на 

изоставяне, 

приемана 

грижа, 

реинтеграция в 

семейството, 

превенция на 

отпадане от 

образователния 

процес, 

подкрепа на 

семейството при 

отглеждане на 

детето, 

развиване на 

родителски 

капацитет, 

програми за 

репродуктивно 

Попово Нова  

Планиране-2012 

Разкриване- 2013 



и сексуално 

здраве  

2. ЦСРИ  Деца с 

увреждания в 

семейна среда, 

нуждаещи се от 

почасови грижи, 

родители на деца 

с увреждания, 

лица с 

увреждания в 

семейна среда 

Община 

Попово 

60 Консултиране, 

рехабилитация 

и подкрепа на 

деца и лица с 

увреждания 

Попово Налична  

Увеличаване на 

капацитета 

2012г.-55 ПСУ 

2013г.- 60 ПСУ 

3. Дневен център за 

стари хора със 

седмична грижа 

Стари хора с 

трудности в 

самообслужването  

Община 

Попово 

40 Дневни 

почасови грижи, 

медицинска и 

социална 

рехабилитация  

Попово Нова 

Планиране -2013 г. 

Откриване – 2014 г. 

4. Дневен център за 

възрастни хора с 

увреждания  

Възрастни хора с 

увреждания   

Община 

Попово 

50 Дневни и 

почасови грижи 

, социална и 

медицинска 

рехабилитация  

Попово Нова  

Планиране -2013г 

Разкриване – 2014г. 

5. ЦРУГ /Център за 

развитие на 

уязвими групи/ 

Етнически 

общности в 

неравностойно 

положение, 

безработни лица с 

ниско 

образование и 

доходи , лица 

напускащи 

Община 

Попово с 

филиал в 

община 

Опака 

50 Посредничество 

за достъп до 

здравни, 

образователни, 

социални услуги 

и ресурси и за 

развитие  на 

личностния 

капацитет на 

Попово Нова  

Планиране-2013г 

Разкриване – 2014 

г. 

 



местата за 

лишаване от 

свобода и осъдени 

на пробация  

лицата в риск 

6. Социални 

медиатори и 

трудови 

медиатори- 2 бр. 

Етнически 

общности в 

неравностойно 

положение , 

безработни лица с 

ниско 

образование и 

доходи, лица 

напускащи 

местата за 

лишаване от 

свобода и осъдени 

на пробация  

Община 

Попово  

 Посредничество 

за достъп до 

здравни, 

образователни, 

социални услуги 

и ресурси и за 

развитие  на 

личностния 

капацитет на 

лицата в риск 

Попово Нова 

Планиране- 2012- 

Разкриване-2013г. 

7. Обществена 

трапезария 

Лица и семейства 

с ниски доходи 

или липса на 

такива 

Община 

Попово 

50 Осигуряване на 

храна 

Попово Налична-за 

увеличаване на 

капацитета 

8. Социално 

предприятие 

Лица с 

увреждания и 

трайно 

безработни 

Община 

Попово 

15 Трудова заетост 

на лица с 

увреждания и 

трайно 

безработни 

Попово Нова  

Планиране-2012г. 

Разкриване -2013г.  



9. Домашен 

социален 

патронаж 

Стари хора със 

затруднено 

самообслужване , 

хора с 

увреждания 

Община 

Попово 

400 Осигуряване на 

храна и битови 

услуги в 

домашна среда 

Община Попово Налична  

10. Здравни 

медиатори- 2бр. 

Уязвими групи от 

компактни 

етнически 

общности и групи 

в риск 

Община 

Попово 

 Посредничество 

за достъп до 

здравни услуги 

в ромските 

общности, 

профилактика , 

участие в 

дейности за 

превенция на 

изоставянето 

Община Попово Нова 

Планиране-2012г. 

Разкриване-2013г. 

11. Личен асистент 

по ПРЧР” Помощ 

в дома” 

Възрастни , 

самотни хора със 

затруднено 

самообслужване  

Община 

Попово 

 Осигуряване на  

медико-

социална 

помощ, 

дейности  за 

социална 

подкрепа и 

социално 

включване , 

комунално-

битови дейности 

предоставяни в 

домашна среда 

Община Попово Планиране-2012г. 

Стартиране на 

дейностите -2012г. 



12. Хоспис Терминално 

болни и хора с 

тежки 

увреждания 

Община 

Попово 

20 24-часови грижи 

, медицинска и 

социална 

рехабилитация 

Попово  

 

 

Приоритетно направление 2+: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа 

  

 

№ Услуга Целеви групи Териториален 

Обхват 

Капацитет Основни дейности 

– фокус на 

услугата 

Местоположение Статус 

1. ДДЛРГ гр. 

Попово 

Деца лишени от 

родителска 

грижа 

Община 

Попово 

40  Постепенно 

извеждане на 

децата в 

резидентни услуги 

, реинтеграция в 

биологични 

семейства , в 

приемни 

семейства и 

семейства на 

близки и роднини. 

Поетапно 

намаляване на 

капацитета и 

закриване на СИ  

Попово Налична 

Планиране -2013г. 

Закриване-2015г. 



2. ЦНСТ  Деца лишени от 

родителска 

грижа  

Община 

Попово 

15 Резидентна грижа 

от семеен 

тип.Предоставяне 

на подслон и 

ежедневни грижи 

за деца в риск в 

среда близка до 

семейната 

Попово Планиране -2012г 

Разкриване-2014г 

3. ЦНСТ  Деца лишени от 

родителска 

грижа  

Община 

Попово 

15 Резидентна грижа 

от семеен 

тип.Предоставяне 

на подслон и 

ежедневни грижи 

за деца в риск в 

среда близка до 

семейната 

Попово Планиране -2012г 

Разкриване-2014г 

4. ЦНСТ Деца с 

увреждания и 

деца лишени от 

родителска 

грижа 

Община 

Попово 

8 Резидентна грижа 

от семеен 

тип.Предоставяне 

на подслон и 

ежедневни грижи 

за деца в риск в 

среда близка до 

семейната 

Попово Планиране -2012г 

Разкриване-2014г 

5. НЖ 

/Наблюдавано 

жилище/ 

Младежи, 

напускащи СИ  

Община 

Попово 

6 Изграждане на 

умения и навици 

за водене на 

самостоятелен 

живот 

Попово Планиране-2013г. 

Разкриване-2014г. 

 



6. ЗЖ /Защитено 

жилище/ 

Възрастни хора с 

умствена 

изостаналост 

Община 

Попово 

9 Резидентна грижа 

семеен 

тип.Предоставяне 

на подслон и 

ежедневни грижи 

на хора с умствена 

изостаналост в 

среда близка до 

семейната 

с.Медовина  Налична  

7. ЗЖ /Защитено 

жилище/ 

Възрастни хора с 

умствена 

изостаналост 

Община 

Попово 

9 Резидентна грижа 

семеен тип. 

Предоставяне на 

подслон и 

ежедневни грижи 

на хора с умствена 

изостаналост в 

среда близка до 

семейната 

с.Медовина  Налична  

8. ЗЖ за лица с 

психични 

разстройства  

Лица с психични 

разстройства  

Община 

Попово 

10 Резидентна грижа 

„семеен тип” за 

лица с психични 

разстройства  

Попово Планиране-2013г 

Разкриване-2014г. 

9. ЦНСТ  Възрастни хора с 

умствена 

изостаналост 

Община 

Попово 

12 Резидентна грижа 

семеен тип. 

Предоставяне на 

подслон и 

ежедневни грижи 

на хора с умствена 

изостаналост в 

среда близка до 

семейната 

с.Медовина Планиране -2012г 

Разкриване-2013г  



10. ДВХУИ  Възрастни хора с 

умствена 

изостаналост 

Област 

Търговище 

50 Предоставяне на 

здравни, 

образователни, 

битови , социални 

,информационни , 

рехабилитационни 

и др. социални 

услуги в СИ. 

Поетапно 

намаляване на 

капацитета и 

трансформиране 

на дома в „малък 

дом”. 

с.Медовина Планиране -2013г 

Трансформиране 

до капацитет 30 

ПСУ – 2015г. 

11. ЗЖ/ Защитено 

жилище/ 

Възрастни хора с 

умствена 

изостаналост 

Община 

Попово 

8 Резидентна грижа 

семеен тип. 

Предоставяне на 

подслон и 

ежедневни грижи 

на хора с умствена 

изостаналост в 

среда близка до 

семейната 

Попово Планиране-2013г 

Откриване-2015г. 

12. ЗЖ /Защитено 

жилище/ - 2 бр. 

Възрастни хора с 

умствена 

изостаналост, 

напускащи СИ 

извън областта 

Община 

Попово 

2x10  Резидентна грижа 

семеен тип. 

Предоставяне на 

подслон и 

ежедневни грижи 

на хора с умствена 

изостаналост в 

среда близка до 

семейната 

Община Попово Планиране-2013г 

Откриване-2015г 



13. ДСХ /Дом за 

стари хора/ 

Стари хора и 

лица със 

затруднено 

самообслужване 

Община 

Попово 

60 Предоставяне на 

здравни, битови , 

социални 

,информационни , 

рехабилитационни 

и др. социални 

услуги и подкрепа 

за възрастни лица. 

с. Посабина Планиране-2013г 

Откриване – 2015г. 

14. Дневен трудов 

център 

Младежи с леки 

увреждания, 

напускащи СИ 

Община 

Попово 

15 Обучение за 

придобиване на 

професионални 

умения или част 

от професия 

Попово  Планиране-2013г 

Откриване-2015г 

 

 

Изготвили : 1. Адалет Исмаилова /ПОДПИС/                                                                                     

2. Ивета Кънева /ПОДПИС/                                                                                     

 

Съгласувал:                   

Директор Д”СП”: /ПОДПИС/                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 


