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

социалните услуги (2011- 2016) в община Котел  за 2015 г. 

 

                                                                                                                                                  СЪГЛАСУВАЛ 

                                                                                                                                                                              Валентин Пенчев 

                                                                                                                                                                              Директор Дирекция 

                                                                                                                                       „Социално подпомагане” гр.Котел 
                                                                                                                                                              

 

ОБЩИНА КОТЕЛ                                                                                                             Планов период- 2015 г.  

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за периода) 

Местоположен

ие (нас.място) 

Времеви график за 2015 г. Финансиран

е (източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

 Социални услуги 

 

1. „ЦНСТ ”  

капацитет 12+2  

Предоставяне на 

резидентна грижа за деца 

и младежи  

гр. Котел х х х - ОПРЧР Община Котел 

2. „ЦНСТ ”  

капацитет 12+2  

Предоставяне на 

резидентна грижа за деца 

и младежи  

гр. Котел    х ДДД Община Котел 

3. ЦСРИ   

Капацитет 30 

Медицинска и социална 

рехабилитация, 

социално-правни 

гр.Котел  х х х - ОПРЧР Община Котел 
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консултации- социални, 

правни, здравни, 

психологически, 

трудотерапия;  

осъществяване на 

индивидуални програми 

за социално включване 

,формиране на мобилен 

екип за обхващане и на 

други населени места в 

общината 

 

4. ЦСРИ   

Капацитет 30 

Медицинска и социална 

рехабилитация, 

социално-правни 

консултации- социални, 

правни, здравни, 

психологически, 

трудотерапия;  

осъществяване на 

индивидуални програми 

за социално включване 

,формиране на мобилен 

екип за обхващане и на 

други населени места в 

общината 

 

гр.Котел    х ДДД Община Котел 

5. ДДУИ”Св.Марин

а”с.Медвен 

 

 

Подобряване качеството 

на институционална 

грижа за деца с умствена 

изостаналост. 

с.Медвен  

общ.Котел 

Х Х    -     - ДДД Община Котел 
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6. 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 

7. Клубове на 

пенсионера-

общинска 

дейност- 

2 бр.- Котел и 

Медвен 

Подпомагане на стари 

хора и лица с 

увреждания с дейности 

от всекидневния им 

живот чрез предоставяне 

на модулни пакети от 

услуги 

Община Котел X X X X Общински 

бюджет 

Община Котел 

8. „Домашен 

социален 

патронаж” с 

капацитет 120 

Предоставяне на услуги, 

достъп до здравни 

грижи, подкрепа при 

водене на 

домакинството, 

осигуряване на храна, 

общуване и социални 

контакти 

Община Котел Х Х Х Х Общински 

бюджет 

 

Община  Котел 

9. „Дневен център за 

стари хора” с 

капацитет 30 

места. 

Предоставяне на услуги, 

осигуряване на храна, 

лични и социални 

контакти, консултации 

Задоволяване на 

ежедневни, здравни, 

образователни, 

рехабилитационни, 

потребности от 

организация на 

свободното време и 

гр. Котел Х Х Х Х ДДД 

 

 

 

Община Котел 
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личните контакти 

10. Център за работа 

с деца в риск  

Целеви услуги по 

превенция на отпадане 

от училище и поведение 

в конфликт със закона 

гр.Котел Х Х Х Х Уницеф Община Котел 

11. Образователни 

програми за деца 

в ранна 

предучилищна 

възраст от 

уязвими и 

маргинализирани 

семейства 

Подпомагане на 

последваща интеграция 

на деца в 

задължителното 

предучилищно 

образование 

гр.Котел Х Х Х Х Уницеф Община Котел 

 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 

регламентирани в 

Координационен  

механизъм за 

взаимодействие и 

работа в случай на 

деца, жертва на 

насилие или в риск от 

насилие; Изпълнение 

на полицейска закрила 

и предоставяне на 

специализирана 

подкрепа 

Община Котел Х Х Х Х Съобразно 

бюджета на 

постоянните 

представител

и  

Дирекция 

„СП” Котел, 

Община 

Котел,РУ на 

МВР 
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2 Реализиране на 

дейности и мерки 

за осигуряване на 

правото на децата 

на достъп до 

образователни 

услуги и превенция 

на отпадането от 

училище 

Мерки за превенция на 

отпадане от училище, 

пълно обхващане на 

децата в предучилищна 

подготовка- 

задължителен 

подготвителен клас,  

кампании за обхващане 

на децата в 

подготвителен 

клас/група и 

осъществяване на 

постоянно 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- Сливен, 

НПО 

3 Реализиране на 

програми за 

превенция на 

рисково поведение 

при деца и 

младежи 

Образователни 

програми и кампании в 

училище други 

организации за 

превенция на  рисково 

поведение- агресия; 

насилие; отклоняващо 

се 

поведение;провеждане 

на здравна и социална 

просвета против 

зависимостите; 

развиване дейността на 

МКБППМН 

Община Котел Х Х Х Х Съобразно 

бюджета на 

ангажираните 

институции 

Дирекция 

„СП” Котел, 

Община Котел 

РИО- Сливен, 

НПО, 

МКБППМН 

4 Реализиране 

дейността на 

Регионален екип за 

деинституционализ

Консултиране и 

подкрепа на процеса на 

изготвяне и 

актуализиране на 

Община Котел X Х Х Х Национален 

проект 

„Детство за 

всички” 

РДСП- 

Сливен, 

Община Котел, 

РЗИ, ДАЗД- 
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ация - Сливен на 

общинско ниво 

 

 

         

планове за развитие в 

частта, касаеща услуги 

за деца; подпомагане 

създаването на нови 

социални услуги в 

съответствие с картата 

на услугите  

 

местни 

координатори 

5 Развиване на 

политики/мерки за 

социално 

включване на 

хората с 

увреждания 

Дейности на Дирекция 

”БТ”, община, НПО за 

предоставяне на 

услуги, насочени към 

заетост, 

професионално 

ориентиране и 

професионална 

квалификация 

(преквалификация), 

обучение и 

практически умения  за 

лицата с увреждания с 

право на работа; 

инфраструктура и 

достъпна 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 Проект: Разкриване 

на „Център за 

настаняване от 

семеен тип”  

 

 

Базово обучение за 

широк кръг 

специалисти от  ДДУИ 

- Медвен, отдел 

„Закрила на детето”- 

Котел, и други 

Община Котел X X X Х ОПРЧР Община Котел; 
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                 специалисти, работещи 

с деца със специфични 

потребности в община 

Котел;   

                         

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

1 Създаване на 

Общинско 

координационно 

звено 

 

           

Сформиране със 

заповед на кмет на 

Общинско 

координационно звено 

за подкрепа 

реализацията на 

стратегията    

Община Котел X X Х Х Общински 

бюджет 

Община Котел 

 

 

2 Популяризиране 

сред широката 

общественост и 

заинтересованите 

страни ползите и  

ефектите от 

реализиране на 

дейности по 

стратегията 

Организиране на 

брифинги, 

пресконференции, 

публикации в медиите 

за запознаване на 

заинтересованите 

страни и широката 

общественост с  

приоритетите, 

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 
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Х- предоставяне на услуга, дейност, мярка 

+ - подготовка за предоставяне на услуга 

- закрита услуга 

 

 

Приет с Решение № 466/16.04.2014 г. на ОбС – Котел, изменен с Решение № 735/28.08.2015 г. 

 

 

Председател на ОбС – Котел: 

   (Христина Чолакова) 
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                                            Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

                         

                           ОТ ХРИСТО КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ 

 

 

Относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги / 2011-

2016/ в Община Котел за 2014г. 

 

 

                     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 

         Във връзка с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, приета през 2011г. И съгласно чл.36 б, ал.4 от 

Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане за ежегодно приемане на годишния план от Общинския съвет в срок 

до 30.04., предлагам Общински съвет Котел да вземе следното 

 

 

 

                                                     Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

1. Приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните  услуги /2011-2016/ в 

община Котел за 2014г. 

 

 

 

 

                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ:…………………… 

                                                                                                                      / ХР.КИРОВ/ 
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