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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

В ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2020 ГОДИНА 
 

 

Настоящият план за развитие на социалните услуги в община Дряново е 

разработен в изпълнението на чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално 

подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално 

подпомагане. 

Планът е изработен за изпълнение на основните цели и приоритети на 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Дряново 2016-2020. 

 

Приоритети в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Дряново (2016-2020):  

Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск  

Цели за изпълнение на приоритета: 

 Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на 

деца и семейства в риск. Подкрепа за интегритета на децата и семействата в 

риск.  

 Разширяване на мрежата от социални услуги в общината за подкрепа и 

социална интеграция на уязвимите семейства и деца, за предоставяне на 

добра грижа за децата и индивидуално развитие. 

 Осигуряване подкрепа за деца с увреждания, отглеждани в семейството. 

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на възрастни с 

различни заболявания 

Цели за изпълнение на приоритета:  

 Намаляване на дела на възрастните, настанени в специализираните 

институции – Дом за пълнолетни лица с деменция – гр. Дряново и Дом за 

пълнолетни лица с психични разстройства – с. Радовци. 

 Извършване на подготовка за деинституционализация на хората настанени в 

двете институции. 

 Изграждане на Центрове за грижа за лица с психични разстройства 

Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на 

уязвими групи и лица в неравностойно положение 

Цели за изпълнение на приоритета: 

 Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в 

неравностойно положение и уязвими групи. 

 Разкриване на социални услуги в общността за осигуряване на условия за 

пълноценен и достоен живот на хората с увреждания  в семейна среда. 

 Развиване на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с 

увреждания, настанени в специализираните институции – ДПЛПР -с. Радовци 

и ДПЛД- гр. Дряново. 

 Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи, общности в 

риск. 

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора 

Цели за изпълнение на приоритета: 
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 Подобряване качеството на живот на старите хора във всички населени места 

в община Дряново. 

 Развитие на мрежата от услуги в общността за осигуряване на условия за 

спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда. 

 

 

РАЗДЕЛ І 

БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 

 

 

А. Специализирани институции 

С Решение № 36/29.12.2015 г. Протокол № 5/29.12.2015 г. на Общински 

съвет Дряново е създаден Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/ - 

Дряново, обединяващ следните специализирани институции и социални услуги: Дом 

за възрастни с психични разстройства /ДВПР/ - с. Радовци, Дом за възрастни с 

деменция /ДВД/, Преходно жилище с. Радовци и Домашен социален патронаж. 

1. Дом за пълнолетни лица с деменция - гр. Дряново 

С 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. 

Целева група 

Ползвателите на услугата ДПЛД са пълнолетни лица страдащи от деменция и 

болест на Алцхаймер.  Това са лица, които не са в състояние сами да организират и 

задоволяват  своите потребности. 
Капацитетът на специализираната институция е 52 места.  

Персоналът, работещ в ДПЛД се състои от 30 щатни бройки - 10 бр. специализиран 

и  20 бр. помощен. 

2. Дом за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Радовци 

С Решение № 386, Протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет – Дряново 

се промени 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. 

Със Заповед № РД01-0269/22.02.2018 г. на изпълнителния директор на АСП е 

променено наименованието на институцията в „Дом за пълнолетни лица с психични 

разстройства“, считано от 01.04.2018 г., като капацитета остава непроменен. Със 

Заповед № РД01-0351/09.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП е 

преустановено настаняването в дома, считано от датата на издаване на заповедта. 

Целева група 

Ползвателите на услугата ДПЛПР с. Радовци са жени с психични разстройства. 

Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите  

ежедневни  потребности. 

Капацитетът на специализираната институция е 110 места.  

Персоналът, работещ в ДВПР се състои от 58 щатни бройки, които 22 специалисти 

и 36 обслужващ персонал. 

След създаването на КСУВХ гр. Дряново към същия е обособено административно 

звено с персонал 4 щатни бройки.  

Комплекса за социални услуги за възрастни хора работи в следните 
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направления: - осигуряване на повече възможности за достъп до публични 

институции и услуги на потребителите; 

- създаване на нови модели и програми за работа, чрез които да се насърчи 

независимостта на хората с психични разстройства, чрез активно провеждане на 

трудотерапевтични дейности и арт терапии;  

- разработване на механизми за оценка, които дават представа за степента на 

възможност за осигуряване на по-самостоятелен и независим живот на 

потребителите; 

- осигуряване на достъпна и добре поддържана битова и околна среда за 

потребителите; 

- работа и мотивация на персонала с цел повишаване на неговата квалификация, 

планиране на обучения. 

  

Б. Социални услуги, предоставяни в общността 

1. Център за обществена подкрепа -  гр. Дряново: 

Центъра за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги 

предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на 

децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и 

отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в 

умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, 

консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на 

приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески 

проблеми и прояви. 

Целеви  групи 

- Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства; 

- Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в 

специализирана институция; 

- Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; 

- Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция, в семейство – 

приемно или при роднини и близки; 

- Кандидати за или вече одобрени осиновители; 

- Семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения); 

- Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална 

подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; 

- Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от 

институцията; 

- Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение. 

- Деца, настанени в приемни семейства. 

Екипът на центъра работи по конкретни случаи на деца, насочени с 

направления от ОЗД /Д”СП” Севлиево. 

Капацитетът на услугата е 25 потребителя.  

Персоналът се състои от 5 щатни бройки. 

 

 Със Заповед № РД 01-0299/27.02.2017 г. на Изпълнителният директор на АСП е 

променен капацитета на ЦОП на 25 потребители, считано от 01.05.2018 г. 

 

2. Дневен център за деца и възрастни с увреждания  - гр. Дряново: 

Дневният център за деца и възрастни с увреждания е форма на 

социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати 

от професионалисти.  

Целева група: 

Услугите на Дневният център ползват деца и възрастни с различни 

медицински диагнози – детска церебрална парализа, детски аутизъм, сензорни 

нарушения, епилепсия, умствена изостаналост, психични разстройства, прогресивна 
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мускулна дистрофия, глухота и слепота.  Децата,  които  ползват социалната  услуга  

се насочват с направление  от Отдел  Закрила на детето - Изнесени работни места 

гр. Дряново, към Дирекция „Социално подпомагане“ - Севлиево.  

Капацитет – 50 места; 

 Персоналът се състои от 20 щатни бройки - управител, зам. управител, 

счетоводител, касиер-домакин, шофьор, 2-ма психолози, 3-ма соц. работници, 

рехабилитатор, мед. сестра, специален педагог, социален педагог, 4 – ма 

трудотерапевти.   

Свободен щат: 1 бр. рехабилитатор, 1 бр. логопед. 

 

 С Решение № 384, протокол № 48 от 22.12.2017 г. е променено наименованието на 

социалната услуга в общността в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ 

с капацитет 50 потребители, считано от 01.04.2018 г. През 2018 г. услугата не е 

преобразувана. 

 

2. Дневен център за стари хора – гр. Дряново:  

Предоставяне на комплекс от социални услуги в общността, свързани с 

осигуряване на среда, съобразена със специфичните потребности на старите хора, 

стимулираща инициативността за преодоляване на изолацията. Задоволяване на 

здравните и рехабилитационните потребности на старите хора.   

Целева група: 

Възрастни хора, в над трудоспособна възраст, самотно живеещи възрастни 

хора застрашени от социална изолация, както и възрастни хора запазили активното 

си отношение към социалния живот, живеещи на територията на Община Дряново.  

Капацитетът на услугата е 40 потребителя. 

Персоналът, работещ в ДЦСХ се състои от 4 щатни бройки. 

С Решение № 237/30.01.2017 г. на Общински съвет Дряново е приета промяна 

на вида и капацитета на социалната услуга в общността от „Дневен център за стари 

хора“ в „Дневен център за пълнолетни лица с физически увреждания“ с капацитет 

30 лица. През 2018 г. услугата не е преобразувана. 

 

3. Защитени жилища І и ІІ - с. Царева ливада: 

Цели на социалната услуга: 
- Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и 
социална интеграция на потребителите на социалната услуга; 
- Осъществяване    на   дейности   за    постигане   на   социално    включване   и 
възстановяване на изгубените социални умения и навици; 
- Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща 
среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 

 

„Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“  І с 8 места. 

„Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ ІІ с 8 места. 

 

Решение № 406, протокол № 49 от 30.01.2018 г. на Общински съвет Дряново 

променя наименованието на социалната услуга в „Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост“ I, с. Царева ливада, общ. Дряново и Решение № 407, 

протокол № 49 от 30.01.2018 г.  променя наименованието на социалната услуга в 

„Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ II, с. Царева ливада, общ. 

Дряново. 

С Решение № 126, протокол № 15 от 30.06.2016 г. на Общински съвет - 

Дряново е взето решение да бъде увеличен капацитета на „Защитено жилище I за 

лица умствена изостаналост" – с. Царева ливада, общ. Дряново от 6 /шест/ на 8 

/осем/ потребители. На основание чл. 36в, ал. 1, т. 1 от ППЗСП решението, заедно 

с необходимите документи е изпратено в РДСП – Габрово. На 30.11.2016 г. в община 

Дряново е получена Заповед № РД01-1251 от 28.11.2016 г. на изпълнителния 
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директор на Агенцията за социално подпомагане, относно отказ за увеличаване на 

капацитета на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост-с. Царева ливада, 

ул. „Борова гора“ № 14, поради това, че не е финансово обезпечено към момента на 

издаване на настоящия административен акт.  

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

Дряново е увеличен капацитета на жилището на 8 потребители, считано от 

01.01.2018 г. Със Заповед № РД01-0290/23.02.2018 г. на Изпълнителния директор 

на АСП е променен капацитета на жилището, считано от 01.03.2018 г. 

 

Целева група: 

 Мъже и жени с интелектуални затруднения изведени от специализирани 

институции. 

„Защитени жилища” са форми на социални услуги, в които хората водят независим 

начин на живот, подпомагани от професионалисти. 

Общият капацитет на двете Защитени жилища е 16 мъже и жени.  

 Персоналът, работещ в Защитено жилище 1 е 5 щатни бройки – 1 

Олигофренопедагог, 3 - ма трудотерапевти, 1 бр. по съвместителство. 

Персоналът, работещ в Защитено жилище 2 е 5 щатни бройки – 5 трудотераперви. 

 

5. Защитено жилище за лица с физически увреждания - гр. Дряново: 

Целева група: 

Пълнолетни жени и мъже с физически увреждания, които могат да бъдат 

изведени и от специализирани институции. 

Капацитета на жилището е осем мъже и жени.                                                    

Персоналът,  работещ в Защитеното жилище е 5 щатни бройки. 

С Решение № 405, протокол № 49 от 30.01.2018 г. на Общински съвет 

Дряново е променено наименованието на услугата, съгласно чл. 36, ал. 2, т. 4е, 

буква „вв“ от ППЗСП. 

 

6. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост  с. Гостилица 

Целева група: 

Пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, 

изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост. 

Капацитета на жилището е осем мъже и жени. 

Персоналът,  работещ в Защитеното жилище е 5 щатни бройки. 

С Решение № 405, протокол № 49 от 30.01.2018 г. на Общински съвет – 

Дряново е променено наименованието на социалната услуга в общността, на 

основание чл. 36, ал. 2, т. 4, буква „бб“ от ППЗСП. 

 

 7. Преходно жилище - с. Радовци 

Целева група: 

Пълнолетни лица, които са ползвали социални услуги в специализирани 

институции. 

Капацитета на жилището е пет лица. 

Персоналът,  работещ в Преходно жилище е 4 щатни бройки - 1 социален педагог 

и 3 –ма трудотерапевти. 

"Преходни жилища" са форми на социални услуги, в които хората водят 

независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за 

извеждането им от специализирана институция. 

С Решение № 49, протокол № 49 от 30.01.2018 г. на Общински съвет Дряново 

е променен капацитета на жилището от 5 на 8 потребители, считано от 01.04.2018г. 

Със Заповед № РД01-0352/09.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП е 

преустановено настаняването, считано от датата на издаване на заповедта. 
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 8. Домашен социален патронаж 

Целева група: 

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в 

семейна среда на лица, които са затруднени или не са в състояние сами да 

организират и задоволят своите жизнени потребности. Услугите са насочени към 

хора, придобили право на пенсия по възраст и към лица с увреждания, удостоверени 

с експертно решение на ТЕЛК, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето 

ежедневие. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса.  
Капацитетът на услугата е 80 потребителя.  

Персоналът, работещ в ДСП се състои от 5 щатни бройки. 

 

 

9.УСЛУГИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПО ПРОЕКТИ: 

 

9.1. „Център за интегрирани услуги“ 

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. със срок 12.01.2018 г.  

Община Дряново подписа Допълнително споразумение с МТСП за удължаване 

срока на проекта, който приключи на 31.05.2018 г. От 01.06.2018 г. предоставянето 

на услугите продължи по ПМС № 332/22.12.2017 г. със срок до 31.12.2018 г. Към 

края на 2018 г. има 20 чакащи за услугата. От януари 2019 г. почасовите социални 

услуги се предоставят по ПМС № 334/21.12.2018 г. 

 

9.2. Проект „Приеми ме 2015” 

През декември 2015 г. с подписано Партньорско споразумение № BG03-ПС01-

52/11.12.2015 г. стартира проект „Приеми ме 2015“, който допълва и надгражда 

приключилия в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство". Той осигурява 

приемственост и плавен преход от предходния проект (ОП РЧР 2007-2013 г.) с 

реализацията на настоящия проект "Приеми ме 2015" в новия програмен период (ОП 

РЧР 2014-2020 г.) Основната цел на проекта е да се създаде модел на устойчива 

семейна грижа за деца от домове и деца от биологични семейства, които са в риск от 

изоставяне. 

Община Дряново чрез екипа по приемна грижа ще предоставя услугата 

"приемна грижа" - доброволна, професионална, заместваща и специализирана 

приемна грижа. Акцент е поставен към развитие на специализираната приемна 

грижа за: 

- деца с увреждания;  

- деца, жертви на насилие или трафик; 

- деца, които са непридружени бежанци.  

Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна 

възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната 

грижа чрез осъществяване на мониторинг.  

Утвърдените и действащи в рамките на проект "И аз имам семейство" приемни 

родители преминаха към проект "Приеми ме 2015" с оглед гарантиране интереса на 

настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и 

връщането им обратно в специализирани институции.  

Община Дряново като доставчик на социалната услуга ще осигурява условия за 

приемане на заявления от кандидати за приемни родители. Чрез социалните 

работници от ЕПГ ще се извършва обучение, оценка и представяне за утвърждаване 

на кандидатите. 
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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. 

Реализацията на проекта е до 31.01.2021 г.  

 

9.3. Проект „Топъл обяд“ в община Дряново  

На 01.09.2016г. 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 

подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 

България.  

Първоначално продължителността на проекта беше до 30.04.2017 г. с 

капацитет 50 места. С Анекси срока беше продължен до 31.11.2017 г., а след това до 

30.09.2019 г. От 01.04.2018 г. капацитета на трапезарията беше увеличен на 60 

потребители. Към 31.12.2018 г. в трапезарията се хранят 57 потребители. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ, ЗАКРИТИ И/ИЛИ 

ПРЕСТРУКТУРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ПРЕЗ 

2020 г. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

 

Направлен

ие 

Целева 

група 

Реформиране/транс

формиране, 

запазване 

на услугите 

Дейности:  Източници на 

финансиране 

Превенция 

и услуги за 

деца и 

семейства 

в риск 

Деца със 

специални 

потребности 

и уязвими 

семейства с 

деца  

Център за обществена 

подкрепа – Дряново 

/капацитет - 25 места/. 

 

Запазва устойчивостта на 

ЦОП през 2019г 

*Социалната услуга е 

възложена на външен 

доставчик - „Народно 

читалище Развитие -1869” 

Дряново. 

От 

републикански

я бюджет 

Приемна грижа 1. Реализиране на дейности 

по проект „Приеми ме 

2015” през 2019 г. 

2. Работа с кандидати и 

приемни семейства 

*Срок за реализиране на 

проекта – 01.2021г. 

ОП „Развитие 

на човешките 

ресурси” 

 

 

 

 

 

 

Деца с 

увреждания 

„Дневен център за 

деца и младежи в 

увреждания“ с 

капацитет 12 

потребители   

Нова услуга. 

Кандидатстване за 

делегирана държавна 

дейност. 

От 

републикански

я бюджет 

 

„Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания – 

Нова услуга. 

Кандидатстване за 

делегирана държавна 

От 

републикански

я бюджет 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
http://www.dryanovo.bg/


 

 

                                              10                          5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

ISO 9001:2015                                                                                            тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03 

№ QMS 070716-03                                                                                       e-mail: dryanovo@dryanovo.bg 

OHSAS 18001:2007                                                                                      www.dryanovo.bg  
№ OHS 070716-04 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

седмична грижа“ с 

капацитет 10 

потребители 

дейност.  

Деинституц

ионализац

ия и 

превенция 

на 

възрастни 

с различни 

увреждани

я 

Пълнолетни 

лица с 

увреждания. 

 

 

Дом за пълнолетни 

лица с психични 

разстройства – 

капацитет 110 

потребители 

 

 

Продължава предоставянето 

на социални услуги на 104 

жени в специализираната 

институция. 

*Съгласно „Стратегия за 

развитие на социалните 

услуги на територията на 

Община Дряново 2016-2020 

година“ е планирано 

поетапно намаляване 

капацитета на Дом за 

възрастни с психични 

разстройства с. Радовци  до 

80 места. Предвид 

стартирането на национална 

политика за 

деинституционализация, 

предстои закриване на 

институцията.  

От 

републикански

я бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центрове за грижа за 

хора с увреждания – 

лица с психични 

разстройства 

Изграждане на комплекс за 

социални услуги за лица с 

психични разстройства.  

ОП Региони в 

растеж, 

BG16RFOP001-

5.002 - 

„Подкрепа за 

деинституцион

ализация на 

социалните 

услуги за 

възрастни и 

хора с 

увреждания” 

ОП РЧР 

Дом за пълнолетни 

лица с деменция с 

капацитет - 52 

потребители 

Продължава предоставянето 

на социални услуги на 52 

души в специализираната 

институция. 

*Съгласно „Стратегия за 

развитие на социалните 

услуги на територията на 

Община Дряново 2016-2020 

година“ е планирано 

поетапно намаляване 

капацитета на Дом за 

възрастни с деменция гр. 

Дряново до 37 места, при 

стартиране на национална 

политика за 

деинституционализация. 

От 

републикански

я бюджет. 
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Защитено жилище за 

лица с физически 

увреждания -

капацитет 8 

потребители 

Продължава предоставянето 

на социалната услуга в 

общността на 8 лица с 

физически увреждания. 

*Социалната услуга е 

възложена на външен 

доставчик - „Дружество за 

социално подпомагане” 

Дряново 

От 

републикански

я бюджет. 

Защитено жилище за 

лица с умствена 

изостаналост с. 

Гостилица, с капацитет 

8 потребители 

Продължава предоставянето 

на социалната услуга в 

общността на 8 лица с 

умствена изостаналост. 

*Социалната услуга е 

възложена на външен 

доставчик - „Дружество за 

социално подпомагане” 

Дряново 

От 

републикански

я бюджет. 

Защитено жилище I за 

лица с умствена 

изостаналост с. Царева 

ливада /капацитет 8 

души/. 

Защитено жилище II за 

лица с умствена 

изостаналост с. Царева 

ливада /капацитет 8 

души/. 

Продължава предоставянето 

на двете социални услуги в 

общността. 

*Социалната услуга е 

възложена на външен 

доставчик - „Дружество за 

умствено и психически 

увредени лица” Дряново. 

 

От 

републикански

я бюджет. 

Преходно жилище с. 

Радовци /капацитет 5 

души/. 

Прекратено настаняването, 

съгласно заповед № РД01-

0352/09.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на 

АСП, считано от датата на 

заповедта. 

От 

републикански

я бюджет. 

Развитие 

на 

социалните 

услуги за 

социално 

включване 

на уязвими 

групи и 

лица в 

неравносто

йно 

положение 

Хора в 

неравностойн

о положение 

и уязвими 

групи /хора с 

увреждания/ 

Предоставяне на 

услугата „личен 

асистент”, 

„социален асистент“ 

и „домашен 

помощник“ 

Предоставяне на почасови 

услуги личен/социален 

асистент и домашен 

помощник 

 

От 

Републикански

я бюджет 

 

 „Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания“ с 

капацитет 50 

потребители 

*Социалната услуга е 

възложена на външен 

доставчик - „Дружество за 

умствено и психически 

увредени лица” Дряново 

От 

републикански

я бюджет. 

 ЦСРИ за лица с 

психични разстройства 

Нова услуга, свързана с 

изграждане на Центровете 

за грижа за лица с психични 

разстройства 

ОП РР и ОП 

РЧР по проект 

 Патронажна грижа Нова здравно-социална 

услуга за 50 лица 

 

По проект ОП 

РЧР 
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Грижа за 

старите 

хора 

Самотни 

стари хора 

Дневен център за 

стари хора - 

Дряново 

/капацитет - 40 места/ 

Продължава предоставянето 

на услугата.  

От 

републикански

я бюджет 

Домашен социален 

патронаж с капацитет 

80 места. 

Запазване на устойчивостта 

на социалната услуга през 

2019г. 

Със средства 

от общинския 

бюджет 

/местна 

дейност/ 

ЦСРИ за 25 лица Промяна на вида и 

капацитета на социалната 

услуга в общността „Дневен 

център за стари хора“ 

От 

републикански

я бюджет 

Осигуряване на 

топъл обяд 

Лица подпомагани по чл. 9 

от ППЗСП, лица с доказана 

липса на доходи и близки, 

които да се грижат за тях и 

самотно живеещи хора 

   

По проект 

Хоспис Хора с хронични - 

инвалидни заболявания, 

които да получат 

качествена здравна грижа и 

психо-емоционална 

подкрепа  

Търсене на 

възможности 

за 

финансиране и 

включване 

като ДДД. 

Развитие на човешките 

ресурси в сферата 

 

Съществуващите 

към момента 

социални услуги на 

територията на 

община Дряново 

Спазване на критериите и 

стандартите за обслужващ 

персонал на 

съществуващите социални 

услуги на територията на 

община Дряново, съгл. чл. 

41, ал. 5, т.3 от ППЗСП: 

„Осигуряване на 

възможности за повишаване 

на квалификацията на 

персонала, с оглед 

спецификата на работа с 

отделните групи 

потребители на социални 

услуги…” 

От бюджета на 

социалните 

услуги 

 

По проекти 

към 

Оперативни 

програми 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

Подборът и наемането на персонал от доставчика на съответната социална 

услуга и в специализираните институции съответства на изискванията на 

българското трудово и антидискриминационно законодателство и цели осигуряване 

защита на потребителите. За осъществяване на своята дейност доставчикът може да 

привлича и доброволци. 

Кандидатите за работа, както и за доброволци се интервюират от доставчика, 

с цел установяване на мотивация и нагласите за работа. При кандидатстване за 

работа, кандидатите представят медицинско свидетелство и свидетелство за 
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съдимост. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати 

по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и 

не са осъждани. 

Новоназначените специалисти и помощен персонал подписват трудов или 

граждански договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда или Закона 

за задълженията и договорите. Подписват декларация за спазване на поверителност 

на личните данни и информация, запознават се с длъжностна си 

характеристика/техническото задание и получават копие от Правилника за 

вътрешния ред на доставчика. 

Всеки работник/служител получава длъжностна характеристика/техническо 

задание като част от трудовия/гражданския договор, с описание на неговите 

задължения, отговорности и подчиненост. 

В случай на сигнали за неподходящо поведение или действия на съответния 

специалист или служител, доставчикът незабавно провежда вътрешно проучване, а 

ако е необходимо – уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, отдел 

„Закрила на детето”, Държавна агенция за закрила на детето и др.). 

В досието на всеки работник/служител се вписват и съхраняват всички данни за 

евентуални негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени 

дисциплинарни наказания. 

Предвид гореизложеното, биха могли да се обобщят следните изводи: 

- Относително малък брой незаети длъжности в социалните заведения; 

- Съотношението между капацитет и щатни бройки на съответната социална услуга 

съответства на Методиката за определяне на числеността на персонала в 

специализираните институции и социални услуги в общността. 

- Наличие на стаж по специалността на почти всички специалисти, работещи в 

социалната сфера; 

- Наличие на образование за заемане на длъжността на специалистите работещи в 

социалните услуги. 
 

 

РАЗДЕЛ  ІV 

 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

 Другите дейности за развитие на социалните услуги 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 социалната чувствителност и ангажираност на местната общност 

към грижата за лица в неравностойно положение. 

Постигнатите резултати до момента в развитието и предоставянето на 

социални услуги на територията на Община Дряново да се мултиплицират в бъдещи 

дейности и проекти. 

 

Дейностите следва да са насочени към постигане на: 

 Развитие на социалните услуги в общността - резидентен тип; 

 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 
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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; 

 

 

Настоящият план за развитие на социалните услуги в Община Дряново 

за 2020г. е разработен във връзка с изпълнението на чл.19, ал.2 и ал.3 от 

Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане 

закона за социално подпомагане и Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Дряново 2016-2020. 

Съгласуван е с Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ 

Севлиево и членовете на Обществения съвет при Община Дряново.  

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: /п/ 

Директор – Дирекция социално подпомагане – гр. Севлиево 
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ОТЧЕТ 

 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2018 ГОДИНА 

 

„План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018 г.“ е приет 

с Решение №283/28.04.2017г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №34). 

Изменен и допълнен с Решение №409/30.01.2018г. на ОбС-Дряново (Протокол №49). 

 

1. Развитие на мрежата от социални услуги в Община Дряново през 2018 г. 

През 2018 г. в изпълнение на План за развитие на социалните услуги в община 

Дряново за 2018 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. Със 

Заповед № РД01-0351/09.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП е 

преустановено настаняването в дома, считано от датата на издаване на заповедта. 

 

1.2. Решение № 402, протокол № 49 от 30.01.2018 г. на Общински съвет Дряново  за 

увеличаване на капацитета на „Преходно жилище“ с. Радовци от 5 потребители на 8 

потребители, считано от 01.04.2018 г. Със Заповед № РД01-0352/09.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на АСП е преустановено настаняването, считано от датата 

на издаване на заповедта. 

 

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 
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увреждания“ гр. Дряново, считано от 01.04.2018 г. През 2018 г. услугата не е 

преобразувана. 

 

1.4. През 2018 г. във връзка с Решение № 276, Протокол № 34 от 28.04.2017 г. на 

Общински съвет–Дряново със Заповед № РД01-0290/23.02.2018 г. на изпълнителния 

директор на АСП е увеличен капацитета на „Защитено жилище 1 за хора с умствена 

изостаналост“ – с. Царева ливада, от 6 на 8 потребители, считано от 01.03.2018 г. 

 

1.5. По отношение на „Център за обществена подкрепа“ – Дряново през 2018 г. със  

Заповед № РД01-0299 от 27.02.2018 г. на изпълнителния директор на АСП се 

увеличи капацитета на услугата от 15 на 25 потребители, считано от 01.05.2018 г. 

 

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 2018 г. 

услугата не е преобразувана. 

 

1.7. През януари 2018 г. са направени предложения до Общински съвет – Дряново 

за промяна в наименованията на услугите – защитени жилища, съгласно ПМС от 

02.11.2017 г., както следва: 

- Решение № 405, протокол № 49 от 30.01.2018 г. за промяна в наименованието на 

социалната услуга „Защитено жилище за хора с физически увреждания“ в „Защитено 

жилище за лица с физически увреждания“ – Дряново. 

- Решение № 408, протокол № 49 от 30.01.2018 г. за промяна в наименованието на 

социалната услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ с. Гостилица 

в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с. Гостилица. 

- Решение № 406, Протокол № 49 от 30.01.2018 г. на Общински съвет - Дряново за 

промяна в наименованието на социална услуга „Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост “І с. Царева ливада, общ. Дряново в „Защитено жилище за 

лица с умствена изостаналост “І с. Царева ливада, общ. Дряново. 

- Решение №407, Протокол № 49 от 30.01.2018 г. на Общински съвет - Дряново за 

промяна в наименованието на социална услуга „Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост “ ІІ с. Царева ливада, общ. Дряново в „Защитено жилище за 

лица с умствена изостаналост “ ІІ с. Царева ливада, общ. Дряново. 

 

През 2018 г. са направени предложения до ОбС – Дряново за разкриване на 

две нови социални услуги: 

- Решение № 404, протокол № 49 от 30.01.2018 г. на Общински съвет Дряново за 

разкриване на социалната услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания“ с капацитет 12 потребители, считано от 01.04.2018 г. през 2018 г. 

услугата не е разкрита. 

- Решение № 403, протокол № 49 от 30.01.2018 г. за разкриване на социалната 
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услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична 

грижа“ с капацитет 10 потребители, считано от 01.04.2018 г. през 2018 г. услугата 

не е разкрита. 

Във връзка с изпълнението на „Национална стратегия за дългосрочна грижа“ 

Община Дряново ще разкрие „Центрове за грижа за пълнолетни лица с психични 

разстройства“ – 7 центъра с капацитет 15 потребители. За целта през 2018 г. е 

подготвено проектно предложение по ОП „Региони в растеж“. 

Дейностите, които не са заложени в Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016-2020 г. са обсъдени от Обществен съвет за упражняване на 

обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните 

помощи и социалните услуги в Община Дряново. Стратегията е изменена и 

допълнена с Решение № 429/28.03.2018г на ОбС-Дряново (Протокол №51). 

 

2. Услуги реализирани по проекти 

2.1. Предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и през 2018 г. продължи  

по проект „Приеми ме 2015“. Екипа по приемна грижа е на подчинение и управление 

към Областен екип по приемна грижа - Габрово. Община Дряново е осигурила 

самостоятелно помещение в сградата на ДСП – Севлиево, ИРМ – Дряново. В Община 

Дряново броят на приемните семейства е 30. Към края на 2018 г. броят на 

настанените деца е 22 в 20 приемни семейства. 

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. със срок 12.01.2018 г.  

Община Дряново подписа Допълнително споразумение с МТСП за удължаване 

срока на проекта, който приключи на 31.05.2018 г. От 01.06.2018 г. предоставянето 

на услугите продължи по ПМС № 332/22.12.2017 г. със срок до 31.12.2018 г. Към 

края на 2018 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 

подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 

България. Първоначално продължителността на проекта беше до 30.04.2017 г. с 

капацитет 50 места. С Анекси срока беше продължен до 31.11.2017 г., а след това до 

30.09.2019 г. От 01.04.2018 г. броят на потребителите в трапезарията беше 

увеличен на 60. Към 31.12.2018 г. в трапезарията се хранят 57 потребители. 

 

Дейностите в Плана за развитие на социалните услуги на територията на 

община Дряново за 2018 г. бяха 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 
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неравностойно положение. 

В сферата на социалните услуги в община Дряново работи персонал, чиято 

численост е определена, съгласно Методика за определяне длъжностите на 

персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, в сила 

от 30.10.2012 г., както следва: 

- „Дом за пълнолетни лица с деменция“ - Дряново - числеността на персонала е 30 

щатни бройки, от които 10 бр. специализиран и  20 бр. помощен. 

- „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“ с. Радовци, общ. Дряново- 

числеността на персонала е 58 щатни бройки, от които 22 специалисти и 36 

обслужващ персонал. 

- „Преходно жилище“ – обслужва се от 4 души персонал, от които: 1 социален 

педагог, - 3 –ма трудотерапевти. 

- „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост» - с. Гостилица, общ. Дряново 

– 1 бр. управител на 8 часа, 1 бр. социален работник/ педагог на 8 часа; 2 бр. 

трудотерапевти на 8 часа, единия от които с вменени длъжностни задължения да 

замества управителя при отсъствие; 1 бр. медицинска сестра на 8 часа; 1 бр. 

сътрудник социална работа на 8 часа. За ефективна защита на настанените лица се 

осигуряват 24 часови дежурства по график от членовете на екипа. 

- «Защитено жилище за лица с умствена изостаналост» 1 – с. Царева ливада, общ. 

Дряново, ул. «Борова гора» № 14 - щатен персонал 5 бр. – олигофренопедагог -1 

бр., трудотерапевти – 3 бр., 1 бр. по съвместителство. 

- «Защитено жилище за лица с умствена изостаналост» 2 – с. Царева ливада, общ. 

Дряново – щатен персонал 5 бр. – трудотерапевти.  

- «Дневен център за деца и възрастни с увреждания» - гр. Дряново - щатен персонал 

20 бр. – Управител, зам. управител, счетоводител, касиер-домакин, шофьор, 2-ма 

психолози, 3-ма соц. работници, рехабилитатор, мед. сестра, специален педагог, 

социален педагог, 4 – ма трудотерапевти.  Свободен щат: 1 бр. рехабилитатор, 1 бр. 

логопед. 

- „Дневен център за стари хора“ - 4 щатни бройки в т.ч. 1 управител; 1 сътрудник 

социална работа; 1 рехабилитатор; ½ бр. трудотерапевт и ½ бр. счетоводител. 

- „Център за обществена подкрепа“ Дряново – персонал – 5 щатни бройки – 

ръководител ¼ бройка, специалист-социални дейности – 1 бр., психолог – 2 бройки, 

фелдшер – ½ бр. и логопед – ½ бр. 

 

През 2018 г. персоналът, работещ в социалните услуги предоставящи се на 

територията на Община Дряново премина следните обучения: 

В „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ Дряново: 

- „Промени в правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, в сила от 

01.01.2018 г., Предизвикателства пред процеса по деинституализация на хора с 

увреждания и възрастни хора” – гр. Трявна, 19-21.02.2018 г. - зам. управител; 

- „Терапевтични методи за въздействие на функционалното и психическото 

състояние на потребители в социалните услуги – идеи за практическа работа, 

трудотерапия, арт терапия, цветотерапия”– гр. Трявна, 19-21.02.2018 г. – психолог, 

арт терапевт, социален работник; 

- Първа национална среща на ръководителите на социални услуги – 19.03.2018 г. – 

управител; 

- Периодично обучение по ЗБУТ – гр. Габрово, 28.03.2018 г- - ОБЗ, Членове на ГУТ; 

- „Актуални въпроси в социалното осигуряване” – 25.04.2018 г. – гр. Габрово – 

счетоводител; 

- Общ регламент за защита на личните данни – 10.05.2018 г. – гр. Габрово – 

счетоводител; 
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- „Отговорности на медицинската сестра и здравния работник в социални услуги. 

Здравен процес и планове за медицински грижи. Информирано съгласие за 

медицински грижи, изследвания и манипулации” – гр. Трявна, 13 – 15.08.2018 г. – 

мед. сестра; 

- Изнесена супервизия на персонала от „Дневен център за деца и възрастни с 

уреждания” – 16-17.11.2018 г., гр. Казанлък. 

- В „Дневен център за стари хора“, „Защитено жилище за лица с физически 

увреждания“ – Дряново и „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ – с. 

Гостилица е проведено едно вътрешно обучение на специалистите. 

- В „Център за обществена подкрепа“ – Дряново за 2018 г. са проведени 12 

интервизии на специалистите по повод възникнали проблеми и анализ на работата 

по случаи. Проведени са 2 супервизии на екипа. Логопеда е участвал в семинар на 

тема „Развитието в първата година след раждането“ и „Връзката между двигателните 

умения, психично развитие и поява на речта“ и конференция на тема „Роли и 

взаимодействие в приобщаващото образование“. През м. юни 2018 г. двама 

специалисти от ЦОП са участвали в научно – практическа конференция в гр. Нови 

пазар.  

През 2018 г. в социалните услуги е подобрена материално - техническата 

база, както следва:  

- ЗЖЛУИ 1: във връзка с увеличаване на капацитета с 2 лица, е извършен ремонт на 

стая на втория етаж на жилището. Стаята е обзаведена и пригодена за спално 

помещение. Ремонтът и обзавеждането е на стойност 1986,30 лв. Средствата са от 

издръжката на социалната услуга. Чрез ремонта стана възможно настаняването на 

още две лица с умствена изостаналост. 

- В ДЦДВУ през 2018 г. е извършен ремонт на естакада – 235,00 лв. Средствата за 

ремонта са от държавната издръжка на ДЦДВУ. 

- В ЗЖЛУИ – с. Гостилица, общ. Дряново е закупен 1 бр.  климатик за 2-ро спално 

помещение.  В двора на жилището има зеленчукова градинка; обособени са цветни и 

зеленчукови алеи; поддържа се беседката за отдих и занимания с участието на 

потребителите. 

- В «Дом за пълнолетни лица с деменция» гр. Дряново чрез Обществен форум на 

стойност 2 965 лв. е реализиран проект: Извършване на ремонт и подмяна на 

подовата настилка в 2 /две/ жилищни помещения в ДПЛД гр. Дряново.  

- в „Дневен център за стари хора“ за залата за рехабилитация бяха закупени 1 бр. 

комплект за акупресурен масаж на ходила, гръб и яка, 1 бр. климатик „Медея“ за 

приемната зала и 1 бр.  фотоапарат за онагледяване дейностите на Дневен център. 

- В „Защитено жилище за лица с физически увреждания“  – Дряново е подменена на 

2 бр. прозорци с нова PVC дограма, изолация, шпакловка и боядисване на 

преддверието на ЗЖ, с което беше изолирана влагата в помещението, подмяна на 1 

бр. бойлер в мокро помещение, монтаж и пускане  в действие на втора автоматична 

пералня, доставка на 1 бр. четирикрилен гардероб – дарение от частно лице, 

доставка на 3 бр. двукрилни гардероби, 1 бр. диван и 1 бр. масичка – дарение от 

ВУИ-с. Керека. 

- В „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ – с. Гостилица - подмяна на 

1 бр. врата в нова PVC  дограма на мокро помещение, доставка на 1 бр. маса за 

хранене и 8 бр. столове за дневната зала – дарение  от НПО „Конкордия“ гр. София. 

- В Център за обществена подкрепа през м. ноември 2018 г. стартира изпълнението 

на проект между НЧ „Развитие 1869“ и ДФ „Земеделие“ за ремонт на сградата, в 

която се помещава центъра. Проекта включва реконструкция и ремонт на сградата, 

подмяна на водосточни тръби, улуци и дограма, ремонт на стълбища и ремонт на 

покривна конструкция.  
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Предоставянето на социални услуги в община Дряново и през 2018 г. 

продължи при спазване на стандартите и критериите за предоставяне им. 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. 
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