
 СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ В ОБЩИНА МАДЖАРОВО 

 2017 – 2018 год. 

№ Вид дейност / услуга / 

мярка 

Описание на дейността (какво е 

планирано за периода) 

Местоположение  

(населено място) 

Финансиране 

(източник, сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

  

Социални услуги 

 

 

1. 
 

Приемна грижа 

 

 

Грижа за изоставени деца 

 

Община Маджарово 

 

Общински бюджет 

 

Община Маджарово 

 

2. 
 

Личен асистент  - услуга 

в общността по ОП 

"Развитие на човешките 

ресурси” 

 

 Осигуряване на грижи за лица и деца 

с трайни увреждания, с  тежки 

здравословни проблеми, които не  са 

в състояние  да се самообслужват. 

 

 

Община Маджарово 

 

ОП РЧР 

 

 

Община Маджарово 

ДСП - Ивайловград 

 

3. 
 

Домашен помощник - 

услуга в общността по 

ОП "Развитие на 

човешките ресурси”  

 

 

Осигуряване на грижи в семейна  

среда на  деца и лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са изключени 

от социалния живот.  

 

 

Община Маджарово 

 

ОП РЧР 

 

 

Община Маджарово 

ДСП - Ивайловград 

 

4. 
 

Обществена трапезария 

 

Доставка на услуга - предоставяне на 

безплатна  храна  за самотно живеещи 

стари хора; пенсионери с ниски 

доходи,  хора с увреждания с ниски 

доходи и др. 

 

Община Маджарово 

 

Фонд “Социална 

закрила” към МТСП 

 

Община Маджарово 

5. Домашен социален 

патронаж 

 

Мобилна услуга за доставка на храна 

за хора с увреждания и лица, 

навършили пенсионна възраст. 

 

 

Община Маджарово 

 

Общински бюджет 

 

Община Маджарово 

 

6. 
 

Мерки за трудова 

заетост на рискови 

групи: 

 

Дейности по 

благоустройство и хигиенизиране на 

населените места в общината 

 

Община Маджарово 

 

Държавен бюджет 

 

 

 

Община Маджарово 



Програма за 

общественополезни 

дейности; 

Регионална програма за 

заетост; 

„Зелен свят”; 

ОП РЧР 

Общински бюджет 

 

 ОП РЧР 

  

Хоризонтални политики, мерки за социално включване 

 

 

1. 

Общински политики и 

мерки за достъп до 

образование и превенция 

на отпадането от 

училище 

 

Текуща дейност 

 

Община Маджарово 

 

 

Общински бюджет, 

проектно 

финансиране 

 

Община 

Маджарово, 

СУ”Д.Маджаров” 

 

2. 

Образователни 

инициативи, извънкласни 

и извънучилищни 

дейности за превенция на 

рисково поведение при 

деца и младежи. 

 

Текуща дейност 

 

Община Маджарово 

 

 

Проектно 

финансиране, 

бюджет образование 

 

СУ”Д.Маджаров”,  

РУО - Хасково, МКБППМН, 

Община Маджарово 

 

3. 

Общинска политика за 

подкрепа на семейства в 

риск. Превенция на 

изоставянето. 

 

Текуща дейност 

 

Община Маджарово 

 

 

Общински бюджет, 

проектно 

финансиране 

 

Община Маджарово 

Д СП - Ивайловград, 

 О ЗД 

 

4. 

Подкрепящи мерки за 

интегриране на младите 

хора на пазара на труда. 

 

Текуща дейност 

 

Община Маджарово 

 

 

Общински бюджет, 

проектно 

финансиране 

 

Община 

 Маджарово 

СУ”Д.Маджаров”, 

 Д БТ - филиал Маджарово 

 

5. 

Общинска политика  за 

подкрепа на възрастни 

хора  и хора с 

увреждания. 

 

Текуща дейност 

 

Община Маджарово 

 

Общински бюджет, 

проектно 

финансиране 

 

Община Маджарово 

Д СП - Ивайловград 

 

                                


