
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА  КРУШАРИ за 2020г. 

Приет с Решение №  4/37 от 29.03.2019 на Общински съвет-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 

 

 

  

 

Съгласувал : МАГДАЛЕНА МИТКОВА – Директор на дирекция „Социално подпомагане” – гр.Добрич:/П/ 

 

 

 


