
                                                                                                                      

 
 

 

ОБЩИНА   ДРЯНОВО 
 

 

ОТЧЕТ 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2017 ГОДИНА 
 

1. Развитие на мрежата от социални услуги в Община Дряново през 2017 г. 

През 2017 г. в изпълнение на План за развитие на социалните услуги в община 

Дряново за 2017 г. са реализираха следните дейности: 

1.1. Във връзка с Постановление на Министерски съвет № 246  от 2 ноември 2017 г. 

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане е направена промяна в наименованията на специализираните 

институции, предоставящи социални услуги, както следва: 

- Решение № 385, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет – Дряново се 

промени наименованието на специализираната институция за предоставяне на 

социални услуги „Дом за възрастни с деменция“ в „Дом за пълнолетни лица с 

деменция“, като капацитета от 52 потребители се запазва. 

- Решение № 386, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет – Дряново за 

промяна наименованието на специализираната институция, предоставяща социални 

услуги от „Дом за възрастни с психични разстройства“ в „Дом за пълнолетни лица с 

психични разстройства“ и за променя капацитета на „Дом за пълнолетни лица с 

психични разстройства“ - с. Радовци, общ. Дряново” от 110 /сто и десет/ 

потребители на 104 /сто и четири/ потребители, считано от 01.04.2018 г. 

Необходимостта от намаляване на капацитета на „Дом за възрастни с психични 

разстройства“ е заложена в „Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги на територията на община Дряново 2016-2020“. Това е съобразено с 

Национална стратегия за дългосрочна грижа и Аналитичен доклад на социалните 

услуги, държавно делегирана дейност за пълнолетни лица към 31 май 2017 г. 

1.2. Решение № 387, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет – Дряново 

за увеличаване на капацитета на „Преходно жилище“ – с. Радовци, общ. Дряново, от 

5 потребители на 10 потребители, считано от 01.04.2018 г. 

1.3. С Решение № 384, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет Дряново 

се промени наименованието на социалната услуга в общността „Дневен център за 

деца и възрастни с увреждания“ гр. Дряново в „Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания“ гр. Дряново, считано от 01.04.2018 г. 

1.4. През 2017 г. Община Дряново направи ново предложение за увеличаване на 

капацитета на „Защитено жилище 1 за хора с умствена изостаналост“ – с. Царева 
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ливада, от 6 на 8 потребители, считано от 01.01.2018 г., което беше прието с 

Решение № 276, Протокол № 34 от 28.04.2017 г. на Общински съвет – Дряново.   

1.5. По отношение на „Център за обществена подкрепа“ – Дряново през 2017 г. не се 

увеличи капацитета от 15 на 25 потребители, както е заложено в „Плана за развитие 

на социалните услуги в община Дряново за 2017г.“ 

1.6. Дневен център за стари хора  

С писмо 48 00-3/09.01.2017 г. Сдружение Дружество за социално подпомагане“ – 

Дряново прави предложение за преобразуване на социалната услуга в общността 

„Дневен център за стари хора“ в „Дневен център за пълнолетни лица с физически 

увреждания“ с капацитет 30 потребители. Това предложение е прието с Решение № 

237, протокол № 28 от 30.01.2017 г. на Общински съвет Дряново, като през 2017 г. 

услугата не е преобразувана. 

1.7. През 2017 година със Заповед № 20/10.01.2017 г. е обявен конкурс за 

възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга в общността 

„Център за обществена подкрепа“ – Дряново – сключен Договор за възлагане на 

социална услуга № 98/28.03.2017 г. с НЧ „Развитие – 1869“ – гр. Дряново.  

 

2. Услуги реализирани по проекти 

2.1. Предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ от 01.01.2016 г. продължи  

по проект „Приеми ме 2015“. От 01.11.2016 г. започна втора фаза на проекта, като 

Екипа по приемна грижа премина на подчинение и управление към Областен екип по 

приемна грижа - Габрово. 

2.2. Предоставяне на почасови социални услуги личен/социален асистент и домашен 

помощник по проект „Център за интегрирани услуги“ финансиран по Договор № 

BG05M9OP001-2.002-0265-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г., стартирал на 

12.05.2016 г.  

Целта на проекта е създаване и утвърждаване на иновативен модел за предоставяне 

на почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда, 

осигуряващи по-високо качество на живот на хората с увреждания, техните 

семейства и възрастни хора от община Дряново, изпаднали в социална изолация и в 

невъзможност да се самообслужват, включително подкрепящи и интегрирани 

междусекторни услуги. 

        Специфичните цели на проектното предложение са:  

        - Осигуряване на достъп до дългосрочна здравно-социална грижа на основата 

на индивидуална оценка на потребностите на представителите на целевата група 
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       - Предоставяне на интегрирани почасови услуги чрез разкриване на Център за 

интегрирани услуги  

        - Разширяване и разгръщане на почасовите услуги в общността или в домашна 

среда, насочени към хората с увреждания, техните семейства и възрастните хора в 

община Дряново, базирани на индивидуалните им потребности  

          - Преодоляване на социалната изолация на лицата от целевата група, 

създаване на възможности за тяхното социално включване и гарантиране на по-

високо качество на живот 

          - Създаване на работни места в сектора на социалната икономика, подкрепа 

на безработни лица за реализиране на пазара на труда и осигуряване на възможност 

за преодоляване на бедността 

           Целите на Проекта са ориентирани към осигуряване на дългосрочна грижа в 

общността и в домашна среда за хората с увреждания и възрастните хора от община 

Дряново, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и ще 

спомогне за предотвратяване на тяхното институционализиране.  

           Създаването на Центъра за интегрирани услуги реализира идеята за 

функционирането на устойчив, мултидисциплинарен и интегриран модел на 

комплексни услуги в посока социално включване и достоен живот на уязвимите 

групи. 

В „Център за интегрирани услуги“ се предоставят социалните услуги „личен 

асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ на 91 потребители. Осигурена 

е трудова заетост на 51 лица за период 18 месеца. В центъра работи екип от 

управител, социален работник, две медицински лица и рехабилитатор. Предоставят 

се здравни грижи, както там, така и по домовете на потребителите.  

През 2017 г. предоставянето на почасови интегрирани социални услуги 

продължи. Към декември 2017 г. услугата се предоставя от 21 лични асистенти, 5 

социални асистента и 15 домашни помощника на 68 потребители. 

Услугата е със срок на изпълнение до 12.01.2018 г. Община Дряново подписа 

Допълнително споразумение с МТСП за удължаване срока на проекта до 30.06.2018 

г., след което устойчивостта от 6 месеца ще се реализира по ПМС на Министерски 

съвет чрез сключване на споразумение. Към края на 2017 г. има 20 чакащи за 

услугата.  

 

2.3. Проект „Топъл обяд“ в община Дряново  

На 01.09.2016 г. Община Дряново стартира изпълнението на проект 

„Осигуряване на „топъл обяд“ в община Дряново 2016-2017 г.“. Проектът се 

финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
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подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 

България.  

Продължителността на проекта е до 30.04.2017 г., като реално услугата 

„Обществена трапезария“ се предоставя ежедневно от 01.09.2016 г. до 30.04.2017 

г., общо 242 дни, при капацитет от 50 места. Изпратено е предложение за 

удължаване срока па проекта до 31.11.2017 г., за което предстои подписване на 

Анекс към договора за безвъзмездна помощ. 

През 2017 г. Община Дряново подписа споразумение с Агенция за социално 

подпомагане за увеличаване срока на договора по проекта „осигуряване на топъл 

обяд в община Дряново 2016-2019“ до 30.09.2019 г. През м. ноември 2017 г. Екипа 

за управление на проекта направи искане до АСП за промяна в договора, като към 

основна целева група се включват - скитащи и бездомни деца и лица, съгласно чл. 

5, ал. 1 т. 4 от „Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за 

определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица“. 

Към 31.12.2017 г. в трапезарията се хранят 44 потребители. 

 

Дейностите в Плана за развитие на социалните услуги на територията на 

община Дряново за 2017 г. са насочени към запазване на постигнатото до момента 

при работата с потребителите и създаване на необходимия комфорт и удобства при 

обслужване на ползвателите в социалните услуги. Повишаване на социалната 

чувствителност и ангажираност на местната общност към грижата за лица в 

неравностойно положение. 

- Повишаване на качеството на предоставяните до момента социални услуги;  

- Повишаване квалификацията на персонала в социалните услуги предоставящи се  

на територията на Община Дряново с тесни специалисти /Логопеди, Тифлопедагози 

и Сурдопедагози и др./ 

- Подобряване на материално техническите бази, където се предоставят социални 

услуги; 

- Спазване на стандартите и критериите при предоставяне на социалните услуги; 

- Засилване ролята на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейности в областта на социалните помощи и социалните услуги 

на територията на община Дряново и включване на широк кръг от заинтересовани 

страни на територията на Община Дряново; 

- Популяризиране на добрите практики приложими на територията на други общини. 
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