
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА 2019 Г. 

     

                    Планов период 2019 г. 

 

 

№ 

по 

ред 

Вид на социалната 

услуга 
Целева група Капацитет 

Нова СУ/ Закрита 

СУ/Намален/увеличен 

капацитет на СУ 

Адрес на 

предоставяне на 

социалната 

услуга 

Източници на 

финансиране 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

Направление 1: Превенция и подкрепа за деца и семейства в риск. 

 

1. 
Център за обществена 

подкрепа (ЦОП) 

Деца и семейства в риск; деца в риск от 

отпадане от училище, деца с 

увреждания. 

20 Нова СУ гр. Брезник 
държавно  

делегирана дейност 

2.  Млечна кухня Деца от 10 месеца до 3 години 30 40 гр. Брезник Общински бюджет 

3. Приемна грижа Деца в риск от изоставяне. 12 12 гр. Брезник 
държавно  

делегирана дейност 

4. 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция (ЦСРИ) 

за деца и възрастни 

Деца и лица с увреждания;деца с 

увреждания в семейна среда; Родители 

отглеждащи деца с увреждания; Хора с 

увреждания с чужда помощ и без право 

на чужда помощ. 

20 Нова СУ 

гр. Брезник,  

ул. „Владо 

Радославов”,  

№ 29 

държавно  

делегирана дейност 

5. 

Център за настаняване 

от семеен тип (ЦНСТ) 

за деца  

Деца с физически увреждания, с 

умствена изостаналост, деца-

институционална грижа 

15 
Нова СУ  

 
гр. Брезник 

държавно  

делегирана дейност 

Направление 2: Социално включване на уязвими групи, лица в неравностойно положение и стари хора 

 

6. 

Проект „Независим 

живот“ – услуга в 

общността /АСП/  

Хора с увреждания; Хора над 65 г. с 

ограничения или в невъзможност за 

самообслужване 

79 79 гр. Брезник 
От държавния 

бюджет 

7. 
Домашен социален 

патронаж 

Самотно-живеещи стари хора с 

увреждания или със затруднения в 

самообслужването,които имат нужда от 

грижа в семейна среда. 

90  100 гр. Брезник Общински бюджет 



8. 
Обществена 

трапезария 

Самотно живеещи стари хора; лица с 

много ниски доходи или, които са без 

доход, лица с увреждания ниски доходи 

и др. 

50 50 гр. Брезник 

Налична, 

финансирана от 

МТСП - Фонд 

„Социална закрила“ 

9. 

Център за настаняване 

от семеен тип (ЦНСТ) 

за пълнолетни лица с 

физически увреждания 

Възрастни хора с физически 

увреждания. 
15 15 гр. Брезник 

държавно  

делегирана дейност 

10. 

Център за настаняване 

от семеен тип (ЦНСТ) 

за пълнолетни лица с 

физически увреждания 

Възрастни хора с физически 

увреждания. 
15 Нова СУ гр. Брезник 

държавно  

делегирана дейност 

11. 

Център за настаняване 

от семеен тип (ЦНСТ) 

за пълнолетни лица с 

деменция 

Лица с деменция. 15 15 гр. Брезник  
държавно  

делегирана дейност 

 

 

 

Изготвил:             

Наталия Първанова – Ст. Експерт „ОКВСТЗСМД”        

 

 

Съгласувал:                                                                                                                                          И. Д. КМЕТ : 

ДОНИКА ВЕЛИНОВА – И. Д. Директор  ДСП - Перник                                                          /Заповед № 1260/10.11.2015 г./              

Заповед ЧР-541/22.02.2018 г.                                                                                                                                                ИВАН БЪЧВАРОВ 

 

 

11.07.2018 год.                                                                                                                       

гр. Брезник  

 

Общинският план за развитие на социалните услуги в община Брезник за 2019 г.  е утвърден от Общинския съвет гр. Брезник  с 

Решение № 669 от протокол № 10/26.07.2018 г.  

            Председател на ОбС Брезник: 

                 Виолета Младенова 


