
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Рила 

           

Годишният план за действие е разработен в изпълнение на чл. 19 ал.2 от Закона за социално подпомагане .Основава се на принципите на 

приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския сектор, както и информираност на 

гражданите на община Рила за провежданата социална политика.  

Усилията на местната власт, неправителствените организации и местната общност през настоящата 2011 година се насочват за 

изпълнение на поставените в стратегията цели:  

1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата 

2. Да се постигне намаляване на броя на децата от община Рила, отглеждани в специализирани институции и да се подобри качеството 

на резидентната грижа, 

3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, 

уязвимите групи и индивиди в Община Рила 

4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в Община Рила 

5. Повишаване качеството и ефективността на управление и предоставяне на социалните услуги; 

6.Създаване на механизми за осъществяване на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество в сферата на 

социалните услуги. 

 

Община Рила           Планов период : 2011 г. 

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността 

(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 

(нас.място) 

Времеви график за 2011 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

          

І. Социални услуги 

1. Приемна грижа информационни кампании, 

обучение, подбор и наемане 

на приемни роди-тели, 

наблюдение и подкрепа за 

при-емните родители и 

приемните деца, 

възстановяване и/или 

поддържане на връзки със 

семейството; 

Община Рила     ОП”РЧР” Община Рила 

2. ЦСРИ за деца и Медицинска и социална Гр. Рила     Проект Община Рила 



възрастни рехабилитация, консултации 

– социални, правни, здравни, 

психологически, 

трудотерапия; Умения за 

самостоятелност; Мобилни 

услуги от рехабилитатор и 

психолог 

„Социално 

включване” 

3. ЦНСТ за 

възрастни с 

психични 

разстройства 

 

Осигуряване на резидентна 

грижа за хора с психични 

разстройства, за които не са 

на лице възможности за 

връщане в семейна среда 

Гр. Рила     Проект „Красива 

България” на 

МТСП 

Община Рила 

4. ДВХПР с. Пастра Реформиране и 

преструктуриране на 

действащия Дом за 

възрастни хора с психични 

разстройства с.Пастра общ. 

Рила 

С. Пастра     Републикански 

бюджет  

Община Рила 

5. Дневен център за 

стари хора 

Осигуряване на храна, лични 

и социални контакти, 

консултации,медицинска 

грижа 

Гр. Рила     Републикански 

бюджет 

Община Рила 

6. Клуб на инвалида   Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, 

правно за хората с 

увреждания 

Гр. Рила 

С. Смочево 

    Общински 

бюджет 

Община Рила 

7. Личен асистент Осигуряване на грижи в 

семейна среда на хора и деца, 

нуждаещи се от постоянно 

обгрижване в ежедневие-то 

си, предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

семейства, в които има лице 

с трайно увреждане. 

Гр. Рила     Проект 

„Подкрепа за 

достоен живот” 

по Схема 

за предоставяне 

на безвъзмездна 

финансова 

помощ: 

BG 051PO001-

5.2.09 „ 

Алтернативи 

Община Рила 

8.          



ІІ. Хоризонтални политики, мерки за социално включване 

1. Утвърждаване принципите на европейските 

хоризонтални политики 

в социалните услуги 

      Община Рила 

2. Изпълнение на програми и планове за действие 

изготвени от доставчици на социални   услуги, 

насочени към отделни уязвими групи 

      Община Рила 

ІІІ. Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа 

1. Взаимодействие с 

областни спруктури 

ангажирани с 

изпълнение на 

дейностите от 

областната 

стротигия 

       Община Рила 

2. Взаимодействие с 

Обществения съвет 

за социално 

подпомагане  

        

3. Взаимодействие със 

сдружения с 

нестопанскацел 

        

ІV. Развитие на човешките ресурси  
1. Развитие на 

професионалната 

квалификация и 

умения в 

съответствие със 

съвременните 

изисквания и 

стандарти 

Провеждане на 

специализирани обучения и 

курсове за квалификация и 

преквалификация за 

персонала в съществуващите 

социални услуги 

       

2. Осигуряване на 
капацитет за 

иновативните 

услуги и мерки, 

развитие на нов тип 

професионални 

умения и опит 

Организиране на въвеждащи 

и надграждащи обучения за 

професионалистите, които 

ще бъдат ангажирани със 

създаването и управлението 

на нови социални услуги 

       

V. Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) 
1. Сформиране на         



Звено за 

мониторинг и 

оценка на ОСРСУ 

2. Изграждане 

наОбщностен 

център в гр. Рила по 

Проект за Социално 

включване 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Рила 

           

Годишният план за действие е разработен в изпълнение на чл. 19 ал.2 от Закона за социално подпомагане .Основава се на принципите на 

приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския сектор, както и информираност на 

гражданите на община Рилаза провежданата социална политика.  

Усилията на местната власт, неправителствените организации и местната общност през 2012 година се насочват за изпълнение на 

поставените в стратегията цели:  

1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата 

2. Да се постигне намаляване на броя на децата от община Рила, отглеждани в специализирани институции и да се подобри качеството 

на резидентната грижа, 

3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, 

уязвимите групи и индивиди в Община Рила 

4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в Община Рила 

5. Повишаване качеството и ефективността на управление и предоставяне на социалните услуги; 

6.Създаване на механизми за осъществяване на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество в сферата на 

социалните услуги. 

 

Община Рила           Планов период : 2012 г. 

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността 

(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 

(нас.място) 

Времеви график за 2011 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

          

І. Социални услуги 

1. Приемна грижа информационни кампании, 

обучение, подбор и наемане 

на приемни роди-тели, 

наблюдение и подкрепа за 

при-емните родители и 

приемните деца, 

възстановяване и/или 

поддържане на връзки със 

семейството; 

Община Рила     ОП”РЧР” Община Рила 

2. ЦСРИ за деца и 

възрастни 

Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации 

Гр. Рила     Проект 

„Социално 

Община Рила 



– социални, правни, здравни, 

психологически, 

трудотерапия; Умения за 

самостоятелност; Мобилни 

услуги от рехабилитатор и 

психолог 

включване” 

3. ЦНСТ за 

възрастни с 

психични 

разстройства 

 

Осигуряване на резидентна 

грижа за хора с психични 

разстройства, за които не са 

на лице възможности за 

връщане в семейна среда 

Гр. Рила     Проект „Красива 

България” на 

МТСП 

Община Рила 

4. ДВХПР с. Пастра реформиране и 

преструктуриране на 

действащия Дом за 

възрастни хора с психични 

разстройства с.Пастра общ. 

Рила 

С. Пастра     Републикански 

бюджет  

Община Рила 

5. Дневен център за 

стари хора 

Осигуряване на храна, лични 

и социални контакти, 

консултации,медицинска 

грижа 

Гр. Рила     Републикански 

бюджет 

Община Рила 

6. Клуб на инвалида   Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, 

правно за хората с 

увреждания 

Гр. Рила 

С. Смочево 

    Общински 

бюджет 

Община Рила 

7. Личен асистент Осигуряване на грижи в 

семейна среда на хора и деца, 

нуждаещи се от постоянно 

обгрижване в ежедневие-то 

си, предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

семейства, в които има лице 

с трайно увреждане. 

Гр. Рила     Проект 

„Подкрепа за 

достоен живот” 

по Схема 

за предоставяне 

на безвъзмездна 

финансова 

помощ: 

BG 051PO001-

5.2.09 „ 

Алтернативи 

Община Рила 

8.          

ІІ. Хоризонтални политики, мерки за социално включване 



1. Утвърждаване принципите на европейските 

хоризонтални политики 

в социалните услуги 

      Община Рила 

2. Изпълнение на програми и планове за действие 

изготвени от доставчици на социални   услуги, 

насочени към отделни уязвими групи 

      Община Рила 

ІІІ. Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа 

1. Взаимодействие с 

областни спруктури 

ангажирани с 

изпълнение на 

дейностите от 

областната 

стротигия 

       Община Рила 

2. Взаимодействие с 

Обществения съвет 

за социално 

подпомагане  

        

3. Взаимодействие със 

сдружения с 

нестопанскацел 

        

ІV. Развитие на човешките ресурси  
1. Развитие на 

професионалната 

квалификация и 

умения в 

съответствие със 

съвременните 

изисквания и 

стандарти 

Провеждане на 

специализирани обучения и 

курсове за квалификация и 

преквалификация за 

персонала в съществуващите 

социални услуги 

       

2. Осигуряване на 
капацитет за 

иновативните 

услуги и мерки, 

развитие на нов тип 

професионални 

умения и опит 

Организиране на въвеждащи 

и надграждащи обучения за 

професионалистите, които 

ще бъдат ангажирани със 

създаването и управлението 

на нови социални услуги 

       

V. Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) 
1. Сформиране на 

Звено за 

        



мониторинг и 

оценка на ОСРСУ 

2. Изграждане 

наОбщностен 

център в гр. Рила по 

Проект за Социално 

включване 

        

 

 

 

 

 


