
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА Крушари за 2021г. 

Приет с Решение № 7/80 по Протокол № 7 от 28.05.2020г.  на  Общински съвет с. Крушари 
 

Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

Център за 

рехабилитаци

я и социална 

интеграция  

Деца и лица с увреждания; 

възрастни хора със 

здравословни проблеми и в 

риск от социално 

изключване; 

1 Крушари 

 

20 

 

 

 

Насърчаване развитието 

на личностните ресурси, 

изграждане и поддържане 

на умения за 

самостоятелност  при деца 

и възрастни с различни по 

вид и степен на 

увреждане; Осигуряване 

на подкрепа за деца в 

неравностойно 

положение; Организиране 

на работа с разширения 

семеен кръг за оказване 

на необходимата помощ 

за изграждане и/или 

възстановяване на умения 

за самостоятелен начин на 

живот с подкрепата на 

специалисти; 

Крушари 

 

 

Налична ДДД 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

Защитено 

жилище за 

лица с 

умствена 

изостаналост 

 

Младежи  с умствена 

изостаналост 

1 Крушари 

 

 

8 

 

 

 

Комплексни услуги, 

свързани със 

задоволяване на 

основните жизнени 

потребности в близка до 

семейната среда 

Крушари 

 

 

Налична, ДДД 

 

Домашен 

социален 

патронаж 

 

Лица с увреждания и стари 

хора със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда;самотно 

живеещи стари хора в 

отдалечени населени места 

без достъп до услуги 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Община Крушари 

 

 

100 

 

 

Комплексни социални 

услуги, предоставяни по 

домовете за доставка на 

храна; поддържане на 

личната хигиена и 

хигиената на жилищните 

помещения, обитавани от 

ползвателя; съдействие за 

снабдяване с 

необходимите технически 

помощни средства; 

битови услуги и др. 

 

 

Крушари и 

населените 

места от 

община 

Крушари  

 

 

Налична, МД 

. 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

Дом за стари 

хора 

 

 

Стари хора със затруднения в 

самообслужването 

1 Община Крушари, 

С. Добрин 

25 

 

Комплекс от услуги за 

осигуряване на качествена 

и здравословна храна; 

медицински грижи; 

развлекателни, 

рехабилитационни, 

психологически услуги.  

С.Добрин 

 

 

  

 

Налична ДДД 

 

. 

Клуб на 

пенсионера 

Лица в пенсионна възраст 10 Община Крушари 

 

 

250 

 

 

Социално включване на 

хората в пенсионна 

възраст; осигуряване на 

занимания и мероприятия 

в свободното време на 

нуждаещите се лица. 

Община 

Крушари и 

населените 

места от 

общината  

Налична, МД 

 

 

  

Личен асистент 

по Закона за 

личната 

помощ, 

Механизъм  

„Лична помощ“ 

Лица с увреждания с 

определени 90 и над 90% с 

чужда помощ, деца с право на 

чужда помощ с определени 50 

и над 50% и деца без право на 

чужда помощ с определени 90 

и над 90% 

1 Община Крушари 20 Личната помощ е 

механизъм за подкрепа на 

хора с увреждания на 

правата им за пълноценно 

участие в обществото, за 

извършване на дейности 

отговарящи на 

индивидуалните 

Община 

Крушари 

Налична 

 

Национална 

програма  

за включване в 

механизма лична 

помощ 

 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

потребности от личен, 

домашен или социален 

характер. 

Национална 

програма 

 

„Предоставяне 

на грижи в 

домашна 

среда“ 

Лица  с увреждания които са с 

определени от 80 до 89,99 % с 

тр. н.раб. или вид и степен на 

увреждане с определена с 

чужда помощ;  на възраст над 

65 г. в невъзможност за 

самообслужване и навършили 

65г. възраст към момента на 

подаване на заявлението; 

1 Община Крушари 10 Предоставяне на 

персонална грижа в 

домашна среда на хора с 80 

до 89,99 % с тр.н.раб. или 

вид и степен на увреждане 

с определена чужда помощ 

и хора над 65г. възраст в 

невъзможност за 

самообслужване 

Населени 

места от 

община 

Крушари 

Нова 

ОП РЧР, 

„Патронажа 

грижа за 

възрастните 

хора и лица  с 

увреждания – 

Компонент 3“  

Възрастни хора и лица с 

увреждания, поставени  в 

условията на социална 

изолация поради възрастово,  

здравословно състояние, както 

и поради превенция от 

разпространението на COVID 

19 

1 Община Крушари 16 Подобряване качеството на 

живот и възможностите за 

социално включване на 

възрастни над 65 год. С 

ограничения в 

самообслужването, както и 

за възрастни с увреждания 

и техните семейства. 

Населени 

места от 

община 

Крушари 

Нова, проектно 

финансиране 

Целево 

подпомагане с 

топъл обяд в 

1. 1. Лица с ниски доходи под 

прага на бедността, във 

времето, в което са поставени 

 1 Община Крушари, 

населени места от 

100 1. Приготвяне и доставка на 

храна по домовете на топъл 

обяд за най-нуждаещите се 

Населени 

места от 

община 

Нова, проектно 

финансиране от 

фонд „ Социална 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

община 

Крушари 

под задължителна карантина; 

2. 2. Уязвими лица, в т.ч. 

възрастни над 65 год. Без 

доходи или с доходи под 

линията на бедност, които 

живеят сами или нямат 

близки, които да се грижат за 

тях; 

3. 3. Лица, които поради 

възрастта си или трайно 

увреждане, заболяване не 

могат да се самообслужват 

сами и да обезпечават своите 

ежедневни нужди от храна 

 

общината лица; 

2. Осигуряване на подкрепа 

за закупуване на 

хранителни продукти от 

първа необходимост и др. 

Крушари закрила“ към МТСП 

 

Съгласувал : МАГДАЛЕНА МИТКОВА – Директор на дирекция „Социално подпомагане” – гр.Добрич - …………………………………. 

 

 

 


