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     Годишен  план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на                    

                          социалните     услуги (2016- 2020) в община Котел  за 2017 г. 

 

                                                                                                                                                СЪГЛАСУВАЛ: 

                                                                                                                                                Валентин Пенчев 

                                                                                                                                                Директор Дирекция 

                                                                                                                                       „Социално подпомагане” 

                                                                                                                                                   гр.Котел 
                                                                                                                                                              

 

ОБЩИНА КОТЕЛ                                                                                        Планов период 2017 г.  

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за периода) 

Местоположен

ие (нас.място) 

Времеви график за 2017 г. Финансир

ане 

(източник, 

сума) 

Изпълняващ

а 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

 Социални услуги за деца 

 

1. „ЦНСТ”  

капацитет 14  

Предоставяне на резидентна 

грижа за деца и младежи  

гр. Котел    Х    Х     Х     Х       ДДД Община  

  Котел 

2. ЦСРИ-капацитет - 

30 

Медицинска и социална 

рехабилитация, социално- 

правни консултации-здравни 

психологически,трудотера- 

пия;осъществяване индивиду 

ални програми за социално    

включване,формиране на мо-

билен екип за обхващане и 

гр.Котел    Х    Х     Х     Х        ДДД Община  

  Котел 
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на други населени места в 

общината. 

3. Приемна грижа -

10 капацитет 

Отглеждане и възпитаване 

 на деца,настанени в семей-

ства на роднини или близки 

или в приемно семейство. 

гр.Котел Х Х Х Х В рамките на 

осигурената 

издръжка на 

ДСП - ОДЗ 

ДСП - ОДЗ 

4. Център за работа 

с деца на улицата 

/ЦРДУ/-капацитет 

-  40 

     

Целеви услуги по превенция 

отпадане на деца от училище 

и поведение в конфликт със 

закона.Подпомагане на после 

дваща интеграция на деца в 

задължителното предучилищ 

но образование. 

 гр.Котел Х Х Х Х ДДД Община  

  Котел 

  Направление   2:  Социални услуги за хора с увреждания       

1. Назначаване на 

здравен медиатор 

2 бр.– /гр.Котел  и 

           с.Градец/ 

Специфични задачи за 

достъп до здравни грижи, ин 

формиране,консултиране и 

посредничество за достъп до 

здравни грижи. 

Община 

Котел 

Х Х Х Х Общински 

бюджет  

Община  

  Котел 

 

2. Клуб на инвалида 

общинска дейност 

- 2 клуба – Котел 

и Жеравна   

Предоставяне на услуги за 

хора с увреждания, които 

имат съхранена подвижност. 

Община 

Котел 

Х Х Х Х Общински 

бюджет 

Община  

  Котел 

 

    Направление 3:    Социални   услуги    за възрастни   и стари хора     

1. Обществена трапе 

зария с капацитет 

-30 места 

Осигуряване на храна   гр. Котел + + + + Общински 

бюджет 

 

Община   

  Котел 

2. „Домашен социа- 

лен патронаж” с 

капацитет 120  

Предоставяне на услуги, 

достъп до здравни грижи, 

подкрепа при водене на 

домакинството  осигуряване  

Община 

Котел 

Х Х Х Х Общински 

бюджет 

 

Община   

  Котел 
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на храна, общуване и 

социални контакти. 

3. „Дневен център за 

стари хора” с 

капацитет 30 мес- 

та 

Предоставяне на услуги, 

осигуряване на храна, лични 

и социални контакти, 

консултации.Задоволяване 

на ежедневни,здравни, 

образователни, рехабилита-

ционни,потребности  от ор-

ганизация на свободното 

време и личните контакти. 

гр. Котел Х Х Х Х      ДДД 

 

 

 

Община    

  Котел 

4. Клубове на пенси- 

онера-общинска 

дейност – 2бр.- 

Котел и Медвен 

Подпомагане на стари хора и 

лица с увреждания с дей-

ности от всекидневния им 

живот чрез предоставяне на 

модулни пакети от услуги. 

Община 

Котел 

Х Х Х Х Общински 

бюджет 

Община  

  Котел 

5. Личен асистент- 

 

Подобряване достъпа до 

основни социални и здравни 

услуги за постигане на 

независимост и социална 

интеграция на възрастните и 

лицата с увреждания. 

гр.Котел или 

друго населе-

но място,съоб 

разно оценка  

на ресурсите 

Х Х Х  Х ОП”РЧР” 

НП 

Община  

  Котел 

6. Социален 

асистент  

Подобряване достъпа до 

основни социални и здравни 

услуги за постигане на 

независимост и социална 

интеграция на възрастните и 

лицата с увреждания. 

 

 

гр.Котел или 

друго населе-

но място,съоб 

разно оценка  

на ресурсите 

Х Х Х  Х ОП”РЧР” 

НП 

Община  

  Котел 
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 Хоризонтални политики, мерки за социално включване  

1 Подобряване на 

възможностите за 

реакция в случаите 

на насилие над 

деца.  

 

Утвърждаване на 

местно ниво на 

практики и механизми 

за действие регламен- 

тирани в Координа-  

ционен механизъм за 

взаимодействие и 

работа в случай на 

деца, жертва на 

насилие или в риск от 

насилие; Изпълнение 

на полицейска закрила 

и предоставяне на спе- 

циализирана подкрепа. 

 Община Котел Х Х Х Х  

 

 

Съобразно 

бюджета на 

постоянните 

представите-

ли  

 

 

 

Дирекция 

„СП” 

Котел, 

Община 

Котел,РУ 

на МВР 

2 Реализиране на 

дейности и мерки 

за осигуряване пра- 

вото на децата на 

достъп до образова 

телни услуги и пре   

венция  на отпада - 

нето от училище. 

 

 

Мерки за превенция на 

отпадане от училище, 

пълно обхващане на 

децата в предучилищна 

подготовка,задължите- 

лен подготвителен клас 

кампании за обхващане 

на децата в подготвите- 

лен клас/ група/ и осъ-

ществяване на постоян-

но наблюдение върху 

нивото на посещаемост 

Всички селища 

от община Котел 

Х Х Х Х Съобразно 

бюджета на 

ангажираните 

институции 

Дирекция 

„СП”Котел, 

Община 

Котел, 

РИО-Сли- 

вен,НПО 

3 Реализиране на про 

грами за превенция 

на рисково поведе-

ние при деца и мла 

дежи. 

Образователни програ- 

ми и кампании в 

училище,други органи- 

зации за превенция на  

рисково поведение-

Община Котел Х Х Х Х  

 

Съобразно 

бюджета на 

ангажираните 

 

 

Дирекция 

„СП” 

Котел, 
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агресия,насилие;откло-

няващо  се  поведение; 

провеждане на здравна 

и социална просвета 

против зависимостите, 

развиване дейността на 

МКБППМН. 

институции Община 

Котел РИО- 

Сливен, 

НПО, 

МКБППМН 

4 Развиване на 

политики/мерки за 

социално включва-

не на хората с ув- 

реждания. 

 

 

Дейности на Дирекция 

”БТ”, община, НПО за 

предоставяне на услуги 

насочени към заетост, 

професионално ориен-

тиране и професионал-

на квалификация/пре-

квалификация/, обуче-

ние и практически уме-

ния за лицата с увреж-

дания с право на рабта, 

инфраструктура и дос 

тъпна среда              

Община Котел Х Х Х Х  

 

Съобразно 

бюджета на 

ангажираните 

институции 

 

 

Д„БТ”, 

Община 

Котел, 

НПО  

 

 
Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) 

1. Повишаване квали-

фикацията на персо 

нала, работещ в 

предоставяните ус-

луги. 

Участие на персонала 

на социалните услуги в 

обучения, семинари и 

курсове.  

 Община,област 

или друго насе- 

лено място 

Х Х Х Х Общински 

бюджет 

Община 

Котел 

                         

 Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) 

1 Създаване на Общи 

нско координацион 

но звено 

Сформиране със запо- 

вед на кмета на 

Общинско координаци- 

Община Котел X X Х Х Общински 

бюджет 

Община 

Котел 
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онно звено за подкрепа 

реализацията на страте-

гията.   

 

2 Популяризиране 

сред широката об-

щественост и заин-

терисованите стра-

ни ползите и ефек-

тите от реализира-

не на дейности по 

стратегията.  

 

 

Организиране на бри-

финги,пресконферен-

ции, публикации в 

медиите за запознаване 

на заинтересованите 

страни и широката 

общественост с  прио-

ритетите,планираните 

социални услуги и 

мерки в стратегията за 

развитие на социалните 

услуги, както  и по 

конкретни дейности. 

 

Община Котел Х Х Х Х Общински 

бюджет; 

Външни 

донори 

Община 

Котел 

 

Х- предоставяне на услуга, дейност, мярка                                                                                                   

+ - подготовка за предоставяне на услуга                                                                                                  

- закрита услуга 

 

 

Приет с Решение № 157/27.04.2016 г. на Общински съвет – Котел. 

 

Председател на Общински съвет – Котел:/п/ 

      (Христина Чолакова) 


