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Увод 
Настоящият анализ на потребностите от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет е част 

от процеса на планиране на социалните услуги на национално ниво, регламентиран в 

Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Наредбата за планирането на социалните услуги 

(НПСУ). Съгласно законовите разпоредби до 12 месеца от публикуването на 

резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 

през 2021 г. се приема Националната карта на социалните услуги от Министерския 

съвет.  

Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на анализ на 

общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложения на 

общините за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се 

финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Въз основа на анализите и 

предложенията на общините Агенцията за социално подпомагане (АСП) извършва 

анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-

социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и 

разработва предложение за Национална карта на социалните услуги. 

Процесът на планиране на социалните услуги в Община Кърджали стартира след 

публикуването на първите демографски данни от преброяването на 03.10.2022 г. на 

електронната страница на Националния статистически институт (НСИ).  

Анализът на потребностите от социални услуги е извършен на територията на 

Община Кърджали в периода от месец декември 2022г. до месец януари 2023г. от 

работна група сформирана със Заповед № 1596/06.12.2022г. на Кмета на Община 

Кърджали и с подкрепата на членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги, в 

съответствие със Закона за социалните услуги и Наредбата за планирането на 

социалните услуги.  

Целта на анализа е на база на реалните потребности на населението да се 

определи потенциалният обхват на различните социални и интегрирани здравно-

социални услуги, да се повиши ефективността на предоставяните услуги, да се прецени 

необходимостта от промяна в начина на предоставяне на съществуващите услуги  и 

разкриване на нови услуги, както и да се определят нужните служители за извършване 

на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. 

Въз основа на установените потребности след изготвяне на анализа на потребностите е 

изготвено предложение за планиране на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 

държавния бюджет.  

Анализът и предложението са предоставени на всички заинтересовани страни и 

допълнени с направените предложения.  

 

1. Методология  
 

Анализът на потребностите от социални услуги в Община Кърджали е фокусиран 

върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-

икономическите проблеми и политики за удовлетворяване на потребностите на 

потребителите. Процесът на оценка на потребностите и планиране на социалните 

услуги в Община Кърджали има за цел на база реалните потребности на населението да 

се определи потенциалния обхват на различните услуги, да се повиши ефективността 
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им и да се прецени необходимостта от промяна в начина на предоставяне на 

съществуващите услуги, както и от разкриване на нови социални услуги.  

С Наредбата за планиране на социалните услуги се уреждат критериите 

за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и 

областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, чрез включването 

им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните 

услуги. В Наредбата е определен и редът и условията за извършване на анализа на 

потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и 

областно ниво, редът за разработване и актуализиране на Националната карта на 

социалните услуги и редът за разработване, координация и съгласуване на общинските 

годишни планове за социалните услуги. 

Основните методи използвани при изготвяне на анализа са събиране на 

необходимата първична информация от официални източници на информация, 

посочени в чл. 3 на  НПСУ; идентифициране, преглед и анализ на съществуваща 

информация в Общинска администрация-Кърджали; използване на информация от 

приети анализи, планове, стратегии в Община Кърджали; обработване и анализиране на 

информацията; прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло 

или частично от държавния бюджет.  Информацията необходима за изготвяне на 

анализа се изиска, обработи и анализира в периода от месец декември 2022г. до месец 

януари 2023г. 

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически 

проблеми, демографски тенденции, общо състояние на социални услуги в община 

Кърджали, като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и 

качество на наличните услуги. Потърсена е обратна връзка и за нагласите и 

очакванията за планирането от заинтересованите страни – доставчици на социални 

услуги, териториални структури на министерства, граждански организации и 

потребители на социални услуги.  

 

1.1 Цели  
Анализът на потребностите от социални услуги е основа за планирането на 

социални услуги на общинско и областно ниво. Той е необходим, за да може 

планирането да отговори на реалните нужди от подкрепа на лицата за превенция и/или 

преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване 

качеството на живот, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните 

партньори за осигуряване на необходимите услуги и в по-широк план да съответства на 

дългосрочните тенденции в развитието на социалните услуги в община Кърджали и 

областта. 

Целите на анализа са: 

 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво да осигури  

равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на 

лицата на територията на общината, които изцяло да съответстват на приоритетите на 

държавната политика; 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за 

които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

 Повишаване качеството на предоставяните социални услуги и интегрирано 

предоставяне на подкрепа на потребителите.  

 Удовлетворяване на потребностите на населението в общината, областта и лица 

от цялата страна. 
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1.2 Методи и източници на анализа   
В процеса на събиране на информацията, се включиха представители на всички 

заинтересовани страни от общината. Страните работеха на доброволен принцип, 

мотивирани от убеждението за необходимостта от изготвяне на реален анализ на 

потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и 

областно ниво и изготвяне на предложение за планиране на социалните услуги на 

общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет чрез включването им в Национална карта на социалните услуги. 

Съгласно изискванията посочени в чл.3 от НПСУ при изготвяне на анализа се 

използваха данни от официални източници на информация,както следва: 

- Национален статистически институт; 

- органи, които по силата на закон имат право да събират и администрират 

съответните данни – ДСП-Кърджали, РЗИ-Кърджали, ДБТ-Кърджали, ТЕЛК-към 

МБАЛ „д-р Атанас Дафовски”, Държавна психиатрична болница-Кърджали, РУО-

Кърджали, Общинска администрация-Кърджали и др. 

- проведени от община Кърджали специално за целите на планирането на 

социалните услуги изчерпателни или представителни изследвания и проучвания, План 

за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027г. и съществуващи 

стратегически документи, анализи и проучвания обхващащи територията на община 

Кърджали.  

Методите за анализ на информацията включваха: 

− Дескриптивен анализ; 

− Съдържателен анализ; 

− Сравнителен анализ; 

− Експертен анализ. 

При обработването на данните и анализа на потребностите са прилагани 

количествени и качествени методи, сравнителен анализ на състоянието и тенденциите в 

свързаните сектори, анализ на силните и слабите страни. 

 

2. Показателите в общината по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

 

№ по 

ред Наименование на критерия 

Данни за 

общината, 

брой 

1 общ брой на населението  71 404 

2 общ брой на пълнолетните лица  58 008 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  13 396 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  16 419 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  8 870 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст  551 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  5 859 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  9 421 

9 

общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  4 103 

10 

общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в домашна 

среда  546 

11 

брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в невъзможност 

за самообслужване, живеещи в домашна среда  585 
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12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  12 845 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 1 456 

14 

брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 48 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения 412 

16 

брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 52 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 6 038 

18 

брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 426 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 268 

20 

брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 32 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 1 247 

22 

брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 58 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 11 652 

24 

брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 1 196 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни увреждания 546 

26 

общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 725 

27 

брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ 698 

28 

общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност 

за самообслужване 1 632 

29 

брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване 1 562 

Източник на информация: НСИ, Дирекция „Социално подпомагане”, ТЕЛК –

Кърджали, ДПБ-Кърджали, Община Кърджали 

 

 

3. Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

През последните години секторът на социалните услуги се развива 

изключително динамично  и това позволява на общините от своя страна да предоставят  

по-разнообразни и широкообхватни услуги.  В отговор на по-високите потребности и 

очаквания на гражданите и демографския си профил Община Кърджали непрекъснато 

изпълнява проекти, финансирани от европейски фондове за предоставяне на услуги в 

домашна среда, разкрива  нови социални услуги и повишава качеството на 

предоставяните услути, както и тяхното разнообразие. Социалните услуги играят все 

по-важна роля за превенция на социалното изключване и създаване на социална 

компетентност, което позволява на хората да реализират своите права. Промяната на 

нормативната уредба в областта на социалните услуги и приемането на нов Закон за 

социалните услуги, правилник за неговото прилагане, както и поднормативни 

документи доведоха до: премахване на ограничения достъп до услуги; промяна на 

медицински подход към уврежданията със социален подход; възможност за 

предоставяне на разнообразни форми на качествени, индивидуализирани и ефективни 
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услуги; преодоляване на трудности при наемането на квалифицирани кадри в сектора 

на социалните услуги, чрез осигуряване на по-високи възнаграждения; създаване на 

условия за по-добра координация между различните услуги и различните системи, чрез 

интегрирано предоставяне на услуги за потребителите и др. 

Законът за социалните услуги е в сила от 01.07.2020г.,  и с него се регламентира 

предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и 

мониторинга на социалните услуги в Република България. Със Закона се уреждат 

широк кръг от обществени взаимоотношения, действията на държавните институции, 

както и институционалното взаимодействие на национално, областно и общинско 

равнище.  

Право на социални услуги има всяко лице, което се нуждае от подкрепа за 

превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или 

подобряване на качеството му на живот, независимо от неговата възраст, здравно 

състояние, образование, доходи, социално и имуществено състояние. Всяко дете има 

право на социални услуги, съобразени с неговите най-добри интереси, възраст, 

физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални 

потребности. 

Съгласно новите разпоредби вече социалните услуги не се разглеждат като 

място на предоставяне на услугата, а като дейности за подкрепа на лицата за превенция 

и/или преодоляване на социалното изключване,  реализиране на права и  подобряване 

на качеството на живот. Социалните услуги се основават на социална работа, 

индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите.  

 Социалните услуги биват общодостъпни и специализирани.  

- Общодостъпните социални услуги са услугите за: информиране, консултиране 

и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се 

предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца и  мобилна превантивна общностна 

работа. 

-Специализираните социални услуги са услугите, които се предоставят при:  

настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството на живот или 

развитието на лицето и при необходимост да бъде удовлетворена специфична 

потребност на определена група лица. 

В зависимост от възрастта на потребителите социалните услуги могат да са за 

деца и за пълнолетни лица, а според специфичните нужди на потребителите социалните 

услуги могат да са за:  всички деца;  деца в риск по смисъла на Закона за закрила на 

детето; родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за 

осиновители и кандидати за приемни семейства;  деца и пълнолетни лица с 

увреждания; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване 

на последици от такава ситуация; възрастни хора в надтрудоспособна възраст; и  лица, 

които полагат грижи за пълнолетни лица. 

 В зависимост от основните групи дейности видовете социални услуги  посочени 

в чл. 15 от ЗСУса: 

1. информиране и консултиране; 

2. застъпничество и посредничество; 

3. общностна работа; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на умения; 

6. подкрепа за придобиване на трудови умения; 

7. дневна грижа; 

8. резидентна грижа; 

9. осигуряване на подслон; 

10. асистентска подкрепа. 
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3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 
 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания 

Място Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 

г. в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: 

гр.Кърджа

ли, 

ул.”Детел

ина” №7 

Деца с 

увреж

дания 

30 28 1. дневна грижа; 
2.информиране и 

консултиране; 
3.застъпничество и 

посредничество; 
4. терапия и 

рехабилитация (само 

терапия); 
5. обучение за 

придобиване на умения; 
6. подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения (за младежи над 

16-годишна възраст). 

Социална услуга 

на общинско ниво 

за 

удовлетворяване 

на потребностите 

на населението в 

общината 

 

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 
Място Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. 

в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: 

гр.Кърджа

ли, 

ул.”Детел

ина” №7 

Пълно

летни 

лица с 

увреж

дания 

30 29 1. дневна грижа; 
2. информиране и 

консултиране; 
3. застъпничество и 

посредничество; 
4. терапия и 

рехабилитация; 
5. обучение за 

придобиване на умения; 
6. подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения.. 

Социална услуга 

на общинско ниво 

за 

удовлетворяване 

на потребностите 

на населението в 

общината 

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица 

Място Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. 

в брой. 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 

от ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: 

гр.Кърджа

ли, 

ул.”Славя

нска” №9 

Пълно

летни 

лица с 

психи

чни 

пробл

еми 

30 26 1. информиране и 

консултиране; 
2. общностна работа; 
3. застъпничество и 

посредничество; 
4. терапия и 

рехабилитация; 

Социална услуга на 

общинско ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението в 

общината 
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5. обучение за 

придобиване на 

умения; 
6. подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения. 
 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

Място Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Посочва 

се 

средногод

ишна 

заетост за 

2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес:гр. 

Кърджали 

ул. „Проф. 

акад. 

Любомир 

Милетич” 

№3 

Деца 

без 

увреж

дания 

10 7 1. резидентна грижа; 
2. информиране и 

консултиране  
3. застъпничество и 

посредничество; 
4. обучение за придобиване 

на умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

Място Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Посочва 

се 

средногод

ишна 

заетост за 

2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: гр. 

Кърджали, 
ул.“Тина 

Киркова“

№25 

Деца 

без 

увреж

дания 

14 12 1. резидентна грижа; 
2. информиране и 

консултиране  
3. застъпничество и 

посредничество; 
4. обучение за придобиване 

на умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област 

 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания 

Място Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Посочва 

се 

средногод

ишна 

заетост за 

2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: гр. 

Кърджали 

кв. 

Веселчане 

ул. Мир 

№19 

Деца 

и 

младе

жи с 

увреж

дания  

14 14 1. резидентна грижа; 
2. информиране и 

консултиране;  
3. застъпничество и 

посредничество; 
4. терапия и рехабилитация; 
5. обучение за придобиване 

на умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област 
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Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания 

Място Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Посочва 

се 

средногод

ишна 

заетост за 

2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: 
гр. 

Кърджали, 

ул. 

„Средец” 

№14 

Деца/ 

младе

жи с 

увреж

дания  

14 13.   1. резидентна грижа; 
2. информиране и 

консултиране;  
3. застъпничество и 

посредничество; 
4. терапия и рехабилитация; 
5. обучение за придобиване 

на умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област 

 

 

 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 
Място Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Посочва 

се 

средного

дишна 

заетост 

за 2022 г. 

в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: 

гр.Кърджа

ли 

ул.”Генера

л 

Чернозубо

в” 
№56 

Пълно

летни 

лица с 

интел

ектуал

ни 

затруд

нения 

8 8 1. резидентна грижа; 
2. информиране и 

консултиране ; 
3. застъпничество и 

посредничество; 
4. обучение за придобиване на 

умения. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област 

 

 

 

 

Асистентска подкрепа 

Място Брой 

субсидиран

и 

потребител

и 

Брой 

обслужв

ани лица 

Брой  
чакащ

и  
лица 

 

Брой 

асистент

и 

Брой 

лица, 

админист

риращи 

услугата 

Териториален 

обхват 

Адрес:гр.

Кърджали, 

бул.”Бълга

рия №41 

185 191 100 88 3 Социална услуга на 

общинско ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението в 

общината 
 

 

Дом за стари хора 

Място Брой 

места 
Посочв

а се 

Лежащи 

лица
1
  

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

Териториален 

обхват 

                                                 
1
 Настанени лица с потребност от постоянни медицински грижи 



 

 11 

средног

одишна 

заетост 

за 2022 

г. в 

брой. 

Брой по чл. 15 от ЗСУ 

Адрес:гр. 

Кърджали

кв. 
Студен 

Кладенец, 

улица 
“Детелина

“6 

30 22  1. резидентна грижа (за лица 

в надтрудоспособна 

възраст); 
2. информиране и 

консултиране. 

Социална услуга 

на областно ниво 

за 

удовлетворяване 

на потребностите 

на населението от 

цялата област 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 

оперативни програми. 

 

Социална услуга/ 

място на 

предоставяне  

Финансир

ана по 

операция 

Точна 

дата на 

приключв

ане на 

проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими 

към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Целев

а 

група 

Бро

й 

мест

а 

Заетос

т
2 

брой 

Проект с 

наименование: „Заедно 

в подкрепа на децата на 

Кърджали -2“, 

процедура 

BG05M9OP001-2.019 

„Продължаваща 

подкрепа за 

деинституционализаци

я на децата и 

младежите – ЕТАП 2 – 

предоставяне на 

социални и 

интегрирани здравно-

социални услуги за 

деца и семейства - 

КОМПОНЕНТ 1”/ 
наименование на 

услугата: Дневен 

център за подкрепа на 

деца с увреждания и 

техните семейства, 

адрес: гр.Кърджали, 

бул.”Беломорски” №50 

Оперативна 

програма 

„Развитие 

на 

човешките 

ресурси” 

2014 – 2020 

30.06.2023г. 1.дневна грижа; 
2. информиране 

и консултиране 

(като 

общодостъпна и 

като 

специализирана 

услуга); 
3.общностна 

работа; 
4.застъпничество 

и посредничество; 
5.терапия и 

рехабилитация; 
6.обучение за 

придобиване на 

умения (като 

общодостъпна и 

като 

специализирана 

услуга); 
7.подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения 

(за младежи над 

16-годишна 

възраст). 
 

Деца с 

уврежд

ания и 

техните 

семейст

ва 

30 18 

 

Социална услуга/ 

място на 

Финанси

рана по 

Точна 

дата на 

Извършвани 

дейности, 

Целева 

група 
Бро

й 

Заетос

т
3 

                                                 
2
 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  

3
 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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предоставяне  операция приключв

ане на 

проекта 

съотносими 

към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

мест

а 
брой 

Проект с 

наименование: „Заедно 

в подкрепа на децата на 

Кърджали -2“, 

процедура 

BG05M9OP001-2.019 

„Продължаваща 

подкрепа за 

деинституционализаци

я на децата и 

младежите – ЕТАП 2 – 

предоставяне на 

социални и 

интегрирани здравно-

социални услуги за 

деца и семейства - 

КОМПОНЕНТ 1”/ 
наименование на 

услугата: Център за 

обществена подкрепа, 

адрес: гр.Кърджали, 

бул.”Беломорски” №50 

Оперативн

а 

програма 

„Развитие 

на 

човешкит

е ресурси” 

2014 – 

2020г. 

30.06.2023

г. 
1. информиране 

и консултиране 

(като 

общодостъпна и 

като 

специализирана 

услуга); 
2. общностна 

работа; 
3. 

застъпничество 

и 

посредничество; 
4. терапия и 

рехабилитация 

(само 

стандартите за 

терапия); 
5. обучение за 

придобиване на 

умения (като 

общодостъпна и 

като 

специализирана 

услуга); 
6. осигуряване 

на подслон за 

деца - жертви на 

домашно 

насилие, и за 

деца - жертви на 

трафик (само за 

центрове за 

обществена 

подкрепа със 

звено за спешен 

прием). 
 

всички 

деца; 

деца в 

риск по 

смисъл

а на 

Закона 

за 

закрила 

на 

детето; 
родите

ли, 

осинов

ители, 

лица, 

полага

щи 

грижа 

за деца, 

кандид

ати за 

осинов

ители и 

кандид

ати за 

приемн

и 

семейст

ва; 
 

100 

и 4 

мест

а за 

криз

исно 

наст

аняв

ане 

37,   
2 

кризис

но 

настан

яване 

 

 

Социална услуга/ 

място на 

предоставяне  

Финансира

на по 

операция 

Точна 

дата на 

прикл

ючване 

на 

проект

а 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 

от ЗСУ 

Целева 

група 
Бро

й 

мест

а 

Заетост
4 

брой 

Проект с 

наименование: 

„Заедно в подкрепа 

на децата на 

Кърджали -2“, 

процедура 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 

2014 – 2020 

30.06.20

23г. 
1.резидентна 

грижа; 
2. застъпничество 

и посредничество; 
3. информиране и 

консултиране 

младежи 6 2 

                                                 
4
 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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BG05M9OP001-2.019 

„Продължаваща 

подкрепа за 

деинституционализа

ция на децата и 

младежите – ЕТАП 2 

– предоставяне на 

социални и 

интегрирани 

здравно-социални 

услуги за деца и 

семейства - 

КОМПОНЕНТ 1”/ 
наименование на 

услугата: 

Наблюдавано 

жилище, адрес: 

гр.Кърджали, 

бул.”Беломорски” 

№50 

(като 

специализирана 

услуга). 
 

 

 

Социална услуга/ 

място на 

предоставяне  

Финансира

на по 

операция 

Точна 

дата на 

прикл

ючване 

на 

проект

а 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 

15 от ЗСУ 

Целева 

група 
Бро

й 

мест

а 

Заетост
5 

брой 

Проект с 

наименование: 

„Социално 

включване на 

лицата с психични 

разстройства и с 

интелектуални 

затруднения”, 

процедура  

BG05M9OP001-

2.062 - Социално 

включване на 

лицата с психични 

разстройства и с 

интелектуални 

затруднени, 

наименование на 

услугата:  Център 

за социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

лица с психични 

разстройства и с 

интелектуални 

затруднения, 

адрес: 
гр.Кърджали, 

Оперативна 

програма 

„Развитие 

на 

човешките 

ресурси” 

2014 – 2020 

31.08.20

23г. 
1. информиране и 

консултиране 

(като 

общодостъпна и 

като 

специализирана 

услуга); 
2. общностна 

работа; 
3. застъпничество 

и 

посредничество; 
4. терапия и 

рехабилитация; 
5. обучение за 

придобиване на 

умения (като 

общодостъпна и 

като 

специализирана 

услуга); 
6. подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения. 
 

лица с 

психични 

разстройств

а и лица с 

интелектуал

ни 

затруднения 

40 12 

                                                 
5
 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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бул."Беломорски"

№52 
 

Социална услуга/ 

място на 

предоставяне  

Финансира

на по 

операция 

Точна дата 

на 

приключва

не на 

проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими 

към услугите 

по чл. 15 от 

ЗСУ 

Целева 

група 
Бро

й 

мест

а 

Заетос

т
6 

брой 

Проект с 

наименование: 

Център за 

подкрепа на лица с 

увреждания, вкл. с 

тежки 

множествени 

увреждания и 

техните семейства 

в Община 

Кърджали, 

наименование на 

услугата: Център 

за подкрепа на 

лица с 

увреждания, вкл. 

с тежки 

множествени 

увреждания и 

техните 

семейства, с адрес 
гр.Кърджали, 

бул."Беломорски"

№52 

Оперативна 

програма 

„Развитие 

на 

човешките 

ресурси” 

2014 – 2020 

22.08.2023г. 1. дневна 

грижа; 
2. 

информиране 

и 

консултиране 

(като 

специализира

на услуга); 
3. 

застъпничест

во и 

посредничест

во; 
4. терапия и 

рехабилитаци

я; 
5. обучение за 

придобиване 

на умения 

(като 

специализира

на услуга 

лица с 

увреждани

я, вкл. с 

тежки 

множестве

ни 

увреждани

я и техните 

семейства. 

30 10 

 

Социална услуга/ 

място на 

предоставяне  

Финансира

на по 

операция 

Точна 

дата на 

приключ

ване на 

проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 

15 от ЗСУ 

Целева 

група 
Брой 

мест

а 

Заетос

т
7 

брой 

Проект с 

наименование: 

„Изграждане на 

инфраструктура за 

предоставяне на 

специализирана 

здравно-социална 

грижа за деца с 

увреждания” по 

процедура за 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG16RFOP001-5.001 

„Подкрепа за 

деинституционализац

ия на грижите за 

Оперативна 

програма 

„Региони в 

растеж“ 

2014-2020 г. 

 1.дневна грижа; 
2. информиране и 

консултиране 

(като 

специализирана 

услуга); 
3. застъпничество 

и посредничество; 
4. терапия и 

рехабилитация; 
5. обучение за 

придобиване на 

умения (като 

специализирана 

услуга 

деца с 

увреждани

я с 

потребнос

т от 

постоянни 

медицинск

и грижи 

8 0 

                                                 
6
 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  

7
 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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деца”, наименование 

на услугата: Център 

за специализирана 

здравно-социална 

грижа за деца с 

увреждания с 

потребност от 

постоянни 

медицински грижи, 

с адрес: 
гр.Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 

ул.”Иван Балкански” 

№1 
 

 

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности в община Кърджали 
Неприложимо 

 

4. Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на територията 

на община Кърджали. 
 

Съгласно информацията подадена от Дирекция „Социално подпомагане”-

Кърджали  броят на желаещите да ползват социални услуги е както следва: 

 Дневен център за деца с увреждания „Надежда” – 31 броя желаещи. Капацитетът 

на социалната услуга е запълнен, към 31.12.2022г. броят на сключените договори за 

предоставяне на социалната услуга е 31 броя. 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 41 броя желаещи. Капацитетът 

на социалната услуга е запълнен, към 31.12.2022г. броят на сключените договори за 

предоставяне на социалната услуга е 41 броя. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица-33 броя 

желаещи. Броят на сключените договори за предоставяне на социалната услуга към 

31.12.2022г. е 33 броя. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Кърджали ул. 

„Проф. акад. Любомир Милетич” №3 - 10 броя желаещи. Капацитетът на социалната 

услуга е запълнен, към 31.12.2022г. има 10 настанени деца. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с адрес гр. 

Кърджали, ул.“Тина Киркова“№25 - 13 броя желаещи. Капацитетът на социалната 

услуга е запълнен, към 31.12.2022г. има 13 настанени деца. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания,  гр. 

Кърджали кв. Веселчане ул. Мир №19- 14 броя желаещи. Капацитетът на социалната 

услуга е запълнен, към 31.12.2022г. в социалната услуга има настанени 14 деца и 

младежи с увреждания. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания, с 

адрес: гр. Кърджали, ул. „Средец” №14- 13 броя желаещи. Към 31.12.2022г. в 

социалната услуга има настанени 13 деца и младежи с увреждания. 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост –18 броя желаещи. 

Капацитетът на социалната услуга е запълнен, към 31.12.2022г. в социалната услуга 

има настанени 8 пълнолетни лица с умствена изостаналост. 
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 Асистентска подкрепа – 280 броя желаещи, общият брой на чакащите лица от 

целевата група на социалната услуга с издадени предварителни оценки на 

потребностите е 89 броя.  

 Дом за стари хора – 22 броя желаещи. Въведените през последните години 

ограничителни мерки, заради COVID-19 стопираха настаняването в ДСХ, въпреки, че 

години наред имаше чакащи потребители за настаняване.  

 

Таблица брой за брой на чакащите лица по първо желание за ползване на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги. 

 

№ Вид услуга Целева група Общ брой 

желаещите да 

ползват социалната 

услуга 

 

1. Асистентска 

подкрепа 

1. лица в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, които 

нямат определена по съответния ред степен 

на намалена работоспособност; 

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни 

лица с трайни увреждания с определена 

чужда помощ, които не ползват асистентска 

подкрепа, помощ за осигуряване на 

асистентска подкрепа или за които не се 

получава помощ за грижа в домашна среда по 

реда на друг закон. 

89 

2. Защитено жилище 

за лица с умствена 

изостаналост 

Пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 

18 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица 

с психични 

разстройства 

пълнолетни лица с психични разстройства 5 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица 

с умствена 

изостаналост 

Пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 

2 

Източник на информация: Дирекция „Социално подпомагане”-Кърджали, 

Община Кърджали 

На база гореописаното е видно, че най-голям брой на чакащи има за Социална 

услуга „Асистентска подкрепа” -89 броя и след това за социалната услуга Защитено 

жилище за лица с умствена изостаналост – 18 броя.  Почти всички социални услуги 

предоставяни на територията на Община Кърджали работят със запълнен в максимална 

степен капацитет. 

 

(Приложение № 1 – таблица желаещи).  
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5. Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Кърджали 
5.1.Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

1. Дневен център за деца с увреждания „Надежда”: 

  Вид на социалната услуга „Дневна грижа”, брой потребители от други 

общини: 6 броя  (община Ардино – 2 бр., община Кирково- 2 бр., община Черноочене–

2бр.).  

 Вид социална услуга „Информиране и консултиране”, брой потребители 

от други общини: 7 броя  (община Ардино – 2 бр., община Кирково- 2 бр., община 

Момчилград – 1 бр., община Черноочене–2бр.).  

 Вид социална услуга „Терапия и рехабилитация” , брой потребители от 

други общини: 7 броя  (община Ардино – 2 бр., община Кирково- 2 бр., община 

Момчилград – 1 бр., община Черноочене–2бр.). 

  Вид социална услуга „Обучения за придобиване на умения” ”, брой 

потребители от други общини: 6 броя  (община Ардино – 2 бр., община Кирково- 2 бр., 

община Черноочене–2бр.).  

 

2. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 

 Вид социална услуга „Информиране и консултиране”, брой потребители 

от други общини: 8 броя (с. Патица, община Черноочене–8бр).  

 Вид социална услуга „Терапия и рехабилитация” , брой потребители от 

други общини: 8 броя (с. Патица, община Черноочене–8бр).  

 Вид социална услуга „Обучения за придобиване на умения” ”, брой 

потребители от други общини: 8 броя (с. Патица, община Черноочене–8бр).  

 

3. Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с 

психични  проблеми 

 Вид социална услуга „Информиране и консултиране”, брой потребители 

от други общини: 5 броя (община Крумовград–3бр., община Момчилград-1бр., община 

Димитровград - 1бр.).  

 Вид социална услуга „Застъпничество и посредничество”, брой 

потребители от други общини: 2 броя (община Крумовград – 1бр., община 

Момчилград-1бр.).  

 Вид социална услуга „Терапия и рехабилитация”, брой потребители от 

други общини: 5 броя – (община Крумовград–3бр., община Момчилград-1бр., община 

Димитровград - 1бр.). 

 Вид социална услуга „Обучения за придобиване на умения”, брой 

потребители от други общини: 5 броя – (община Крумовград–3бр., община 

Момчилград-1бр., община Димитровград - 1бр.).  

 Вид социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения” , 

брой потребители от други общини: 2 броя (община Момчилград-1бр., община 

Димитровград - 1бр.).  

 

4. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. 

Кърджали ул. „Проф. акад. Любомир Милетич” №3 

 Вид социална услуга „Резидентна грижа”, брой потребители от други 

общини: 6 броя от община Харманли. 
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 Вид социална услуга „Информиране и консултиране”, брой потребители 

от други общини: 6 броя от община Харманли. 

 Вид социална услуга „Застъпничество и посредничество”, брой 

потребители от други общини: 6 броя от община Харманли. 

 Вид социална услуга „Обучения за придобиване на умения”, брой 

потребители от други общини: 6 броя от община Харманли. 

 

5. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с адрес гр. 

Кърджали, ул.“Тина Киркова“№25 

 Вид социална услуга „Резидентна грижа”, брой потребители от други 

общини: 10 броя (община Харманли–1 бр., община Перник-1бр., община Кирково -4 

бр., община Добрич- 1 бр., град Крефелд, провинция Северен Рейн-Вестфалия, 

Германия – 3 бр.).. 

 Вид социална услуга „Информиране и консултиране”, брой потребители 

от други общини: 10 броя (община Харманли–1 бр., община Перник-1бр., община 

Кирково -4 бр., община Добрич- 1 бр., град Крефелд, провинция Северен Рейн-

Вестфалия, Германия – 3 бр.).. 

 Вид социална услуга „Застъпничество и посредничество”, брой 

потребители от други общини: 10 броя (община Харманли–1 бр., община Перник-1бр., 

община Кирково -4 бр., община Добрич- 1 бр., град Крефелд, провинция Северен Рейн-

Вестфалия, Германия – 3 бр.).. 

 Вид социална услуга „Обучения за придобиване на умения”, брой 

потребители от други общини: 10 броя (община Харманли–1 бр., община Перник-1бр., 

община Кирково -4 бр., община Добрич- 1 бр., град Крефелд, провинция Северен Рейн-

Вестфалия, Германия – 3 бр.). 

 

6. Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с 

увреждания,  гр. Кърджали кв. Веселчане ул. Мир №19 

 Вид социална услуга „Резидентна грижа”, брой потребители от други 

общини: 8 броя от община Харманли. 

 Вид социална услуга „Информиране и консултиране”, брой потребители 

от други общини: 6 броя (община Крумовград–4 бр., община Хасково-2бр., община 

Добрич -1 бр., община Сливен- 1 бр.). 

 Вид социална услуга „Застъпничество и посредничество”, брой 

потребители от други общини: 6 броя (община Крумовград–4 бр., община Хасково-

2бр., община Добрич -1 бр., община Сливен- 1 бр.). 

 Вид социална услуга „Терапия и рехабилитация”, брой потребители от 

други общини: 6 броя (община Крумовград–4 бр., община Хасково-2бр., община 

Добрич -1 бр., община Сливен- 1 бр.). 

 Вид социална услуга „Обучения за придобиване на умения”, брой 

потребители от други общини: 6 броя (община Крумовград–4 бр., община Хасково-

2бр., община Добрич -1 бр., община Сливен- 1 бр.). 

 

7. Дом за стари хора 

 Вид социална услуга „Резидентна грижа”, брой потребители от други 

общини: 6 броя (община Пловдив–2 бр., община Джебел-1бр., община Кирково -1 бр., 

община Ардино- 1 бр., община София– 1 бр.).. 

 

5.2. Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно-

социални услуги 
 

Неприложимо  
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6.Информация за демографското развитие в 

община Кърджали 
Община Кърджали е разположена в северната част на източните Родопи. 

Община Кърджали е най-голямата община в Източно–родопския планински масив с 

територия от 574 км
2
., което е 20% от територията на Област Кърджали и 0.51% от 

територията на страната. Тя се включва към административния обхват на Южен-

Централен район от ниво 2 /NUTS II/, административна област Кърджали /NUTS III/. 

Общината отговаря на европейската класификация LAU 1.  

Териториалната структура на общината включва 1 градски център и 117 

населени места. Град Кърджали е административен център на област Кърджали.  

На североизток и изток Община Кърджали граничи с общини от област Хасково 

– Стамболово и Хасково. На юг граничи с общините Момчилград и Джебел, и в много 

малък участък с община Крумовград (района на язовир „Студен Кладенец”). На запад 

общината граничи с община Ардино, а на север и северозапад с община Черноочене. 
 

Административна карта на област Кърджали 

 
 Източник на информация: https://bit.ly/3zVXCjA 

 

Разстоянието до по-големите градски центрове спрямо общинския център гр. 

Кърджали, са видни в следващата таблица: 

Разстояния до съседни градски центрове 

До Разстояние в км. 

гр. София (Столична област, столица на Р. България) 242 

гр. Пловдив (област Пловдив) 97 

гр. Хасково (област Хасково) 45 

гр. Смолян 86 

https://bit.ly/3zVXCjA
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гр. Бургас (област Бургас) 247 

гр. Александруполис (Гърция) 134 

Източник на информация: Общинаска администарция -Кърджали 

 
Данните за население през последните 5 години (2017-2021 г.) показват, че е 

налице изразена тенденция на нарастване на броя на населението в община Кърджали. 

При очертаната тенденция на намаляване на броя на населението на страната и на 

голяма част от общините в Р. България, община Кърджали попада в малка група 

общини, които са с увеличен брой на населението. В периода от 2017г. до 2021г. броят 

на населението на общината се е увеличил с 3533 души.  Само една област в страната 

област Кърджали увеличава населението си през 2021 г. спрямо 2020 г. с 0.2%.  

Гъстотата на населението през 2021 г. в общината е 124,2 д/км2, при средна за област 

Кърджали - 50,1 д./км2 

 

 

 

 

Общ брой на населението в Община Кърджали.  

   

Източник на информация: НСИ 

 

Съгласно официални данни получени от Териториално статистическо бюро – 

Юг, Отдел „Статистически изследвания – Кърджали“ към Националния статистически 

институт населението на Община Кърджали към 31.12.2021 година е 71404, от тях: в 

град Кърджали живеят 44071 или 61.72% от населението на общината, в селата живеят 

27 333 или 38.28% от населението на общината. 

По възраст и пол населението на Община Кърджали се разпределя, както следва: 

 Мъже - 34 747 (48.66% ) 

 Жени - 36 657 (51.34% ) 

 Деца до 17 години -13 396 (18.76% ) 

 От 18 до 64 години – 43 956 (61.56% ) 

 Над 65 години – 14 052 (19.68% ) 

 

По възрастови категории под, във и над трудоспособна възраст и местоживеене 

населението на община Кърджали се разпределя, както следва: 

В подтрудоспособна възраст са 11 976 души или 16.77% от населението на 

общината, от които 6 254 мъже и 5 722 жени. В град Кърджали в подтрудоспособна 
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възраст са 8 075 души 67.43% от възрастовата категория, от които 4 216 мъже и 3 859 

жени. В селата в подтрудоспоспособна възраст живеят 3 901 души 32.57% от 

възрастовата категория, от които 2 038 мъже и 1 863 жени. 

В трудоспособна възраст са 43009 души или 60.23% от населението на 

общината, от които 22 161 мъже и 20 848 жени. В град Кърджали в трудоспособна 

възраст са 26 380 души 61.34% от възрастовата категория, от които 13 169 мъже и 

13 211 жени. В селата в трудоспособна възраст живеят 16 629 мъже и 13 211 жени. В 

селата в трудоспособна възраст живеят 16 629 души 38.66% от възрастовата категория, 

от които 8992 мъже и 7 637 жени.  

В надтрудоспособна възраст са 16 419 или 23.00% от населението на общината, 

от които 6 332 мъже и 10 087 жени. В град Кърджали в надтрудоспособна възраст са 

9 916 души 58.57 % от възрастовата категория, от които 3 516 мъже и 6 100 жени. В 

селата в надтрудоспособна възраст живеят 6 803 души 41.43% от възрастовата 

категория, от които 2 816 мъже и 3 987 жени. 

 

Разпределение на населението в Община Кърджали 

 
Източник на информация: НСИ 

 

За последните 5 г. се наблюдава намаление на раждаемостта, като средно за 

периода броя на живородените е около 634 деца спрямо 745 деца за периода 2010-2015 

г. През 2021г. в община Кърджали има 517 живородени деца, раждаемост е 7,24%, от 

тях: 257 момчета и 260 момичета.Освен чисто икономически фактори, влияние върху 

намалението на раждаемостта оказва намаляващия дял на родилния контингент и на 

най – фертилната част от него (15 – 34 г.) и изместване на ражданията в по-късна 

възраст. Негативният ефект от намаляване на броя на жените в родилна възраст ще се 

отрази и върху по–ниска раждаемост през следващите години.  

               Анализът на статистическите данни за смъртност показват, че броят на 

умрелите лица в община Кърджали значително надвишава броя на ражданията. 

Умрелите деца до 1 година в община Кърджали през 2021г. са 3, коефициента на 

детската смъртност е 5,8%.               През 2021г. в община Кърджали има 1152 

умирания, коефициента на общата смъртност е 16,13%. В структурата на общата 

смъртност за умиранията по причини през 2021г. водещи са: 

 болести на органите на кръвообръщението клас IX – 563 случая, 48,87% от 

умиранията в общината; 

 кодове за специални цели клас XXII -167 случая, 14,50% от умиранията в 

общината; 

17% 

60% 

23% 

Население в община Кърджали 

Под трудоспособна 
възраст 

В трудоспособна възраст 

Над трудоспособна 
възраст 



 

 22 

 симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани другаде клас XVIII – 157 случая, 

13,63% от умиранията в общината; 

 новообразувания клас II – 139 случая, 12,06% от умиранията в общината. 

Основната причина за по-високата смъртност се дължи на влошената възрастова 

структура на населението /застаряване/, което в комбинация със средната 

продължителност на живот води до по-висока смъртност. 

               Естественият прираст се формира от раждаемостта и смъртността на 

населението. Неговите стойности са важен критерий за демографската жизненост на 

общината и на включените в нейния обхват населени места. Естественият прираст в 

община Кърджали през 2021г.  е отрицателен -635, коефициент -8,89%. 

               При констатиран отрицателен естествен прираст на населението, ръстът в 

неговия брой се дължи на механичния прираст. През 2021г. механичният прираст в 

община Кърджали е 719, коефициент 10,07%  , заселени са 2634 и са изселени 1915 

лица. 

 През 2021г. единадесет области в Р.България имат положителен механичен прираст. 

Най-голям механичен прираст има в областите Кърджали (12.6‰), Бургас (7.4‰) и Варна 

и Пловдив – по 6.0‰. С най-голямо намаление на населението в резултат на 

отрицателния механичен прираст са областите  Смолян (-8.7‰), Кюстендил (-5.6‰) и 

Враца (-5.2‰). 
 

 
Данни/информация за демографското развитие в община Кърджали за последните 5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой  71404  71320  70097  68727  67871 

Раждаемост брой  517  600  697  683 677  

Смъртност брой  1152  954  810  787  807 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -635 -354 -113 -104 -130 

Заселени брой  2634  2696 3361  2563   1972 

Изселени брой  1915  1119  888  1603  1638 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- +719 +1577 +1483 +960 +334 

Гъстота на населението бр. души на кв. км.  124.2  123.1  120.8  118.9  118.0 

Брой градско население брой  44071  44123  43600  43263  43182 

Брой селско население брой  27333  23252  26497  25464  20567 

Източник на информация: НСИ 

 

Основни изводи: 

  В демографското развитие на община Кърджали за периода 2017-2021 г. се 

наблюдава положителна тенеденция за нарастване броя на населението.  

 На фона на негативното демографско развитие на страната, община Кърджали попада 

в групата на 27 общини, които са с положително демографско развитие (в т.ч. 6 общини 

от област Кърджали).  

 Фактическото нарастване на броя на населението е резултат от механичния, а не на 

естествения прираст на населението.  

 Отрицателният естествен прираст на населението дава неблагоприятен отпечатък 

върху демографската жизненост на общината и върху възрастовата му структура.  

 Налице е процес на застаряване на населението в селата и броят на 

самотноживеещите. 
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7. Информация за наличната социална, 

образователна и здравна инфраструктура в община 

Кърджали 
7.1. Социална инфраструктура 

7.7.1.  Социални услуги 
 Община Кърджали предоставя широк кръг от общодостъпни и специализирани 

социални услуги, насочени към деца и пълнолетни лица според специфичните им 

потребности, финансирани от държавния бюджет, общинския бюджет и по проекти. 

Разнообразието от услуги е в резултат от ефективната координация между 

институциите, активната политика на общината и успешните практики на реализиране 

на проектна дейност в социалната сфера. Обхватът и спецификата на предоставяния 

набор от социални услуги, посрещат в голяма степен нуждите от подкрепа на жителите 

на общината, които по една или друга причина са в ситуация на риск от социално 

изключване. Развитието и предоставянето на социалните услугите в община Кърджали 

е в съответствие с основни стратегически документи на европейско, национално, 

областно и общинско ниво. По отношение на социалните дейности и услуги, които се 

осъществяват на територията на община Кърджали може да се каже, че те са голям 

пакет, който в голяма степен покрива нуждите на населението. 

Към настоящия момент в община Кърджали са разкрити и функционират 17 

социални услуги, като 10 от тях се финансират като делегирана от държавата дейност, 2 

се финансират от общинския бюджет и 5 се финансират по проекти по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”.  

I. Социални услуги финансирани от държавния бюджет: 

1. Дневен център за деца с увреждания „Надежда”, с адрес: гр. Кърджали, 

кв. „Студен Кладенец”, ул. „Детелина” №7.  

Дневният център за деца с увреждания е открит с Решение №680/20.09.2007 г. на 

Общински съвет –Кърджали и Заповед №РД 01-980/24.09.2008 г. на Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.10.2008 г., с капацитет 30 

потребители.  

Дневният център е разположен на достъпно и комуникативно място в регулация,  

в близост до работещи и достъпни услуги - образователни, здравни, терапевтични, 

спортни, за организация на свободно време и други. За достъпа до услуга  няма 

прегради и пречки като бариери, забрана за спиране. Сградата на Центъра отговаря на 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове 

в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и 

осигуряване на безопасност при пожар. Сградата  е общинска публична собственост 

със застроена площ 700 кв.м., на два етажа, има изградена достъпна архитектурна среда 

– рампа на входа и стълбищна платформа за  вътрешни стълби и парапети. Дневният 

център разполага със следните помещения: входно антре; съблекалня; медицински 

кабинет; кухненски офис; занималня – 3бр. – със санитарен възел и спално помещение 

с индивидуално легло за всяко дете,  с кът за хранене,  с осигурена наличност на 

играчки за занимания през свободното време, учебни и дидактически материали, 

телевизор; зала за рехабилитация – оборудвана с сух басейн, шведска стена, голямо 

огледало, паралели, валяци, топки – надуваеми и медицински, рингове, постелки за 

упражнения на земя, велоергометър, комбиниран уред за ръце и крака и др.; сензорна 

стая – оборудвана с прожектори, огледална сфера, цветни водни кули, различни 

огледала,  светлинен водопад, възглавници, касетофон, аромадифузер с аромати;  

приемна – за родители и посетители, обзаведена с диван и масичка; кабинет на 

социалния работник; логопедичен кабинет; психологичен кабинет; индивидуална зала 

за работа; санитарни помещения за персонала и кабинет на директора.  
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Помещенията, обзавеждането и оборудването са поддържани в добър вид и 

добро функционално състояние. Санитарните помещения са достъпни и съобразени с 

нуждите на децата от уединение, запазване на достойнството и сигурността им. 

Осигурена е възможност вратата на банята и тоалетната да се отваря от персонала при 

произшествия. За екипа на ДЦДУ е осигурено отделно санитарно помещение. Средата, 

в която се предоставя услугата е съобразена с индивидуалните потребности на всяко 

дете. Съгласно действащото законодателство са осигурени указателни табели, 

отопление, осветление, вентилация и вода, спазени санитарни и хигиенни норми. 

Специализираната среда на социалната услуга разполага с прилежащо дворно 

пространство за организиране на занимания на открито и отдих на потребителите. 

Дворното пространство е добре поддържано има специализирана детска площадка, 

беседки, тревни площи, римски двор предназначен за градинарство и цветарство. 

 В ДЦДУ специализираната социална услуга дневна грижа се предоставя 

комплексно със следните социални услуги: информиране и консултиране (като 

специализирана услуга);  застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; 

обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга) и подкрепа за 

придобиване на трудови умения (за младежи над 16-годишна възраст); 

Капацитетът на социалната услуга е запълнен, към 31.12.2022г. броят на 

сключените договори за предоставяне на социалната услуга е 31 броя. 

 

2. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с адрес: гр. 

Кърджали, кв. „Студен Кладенец”, ул. „Детелина” №7.  

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е открит е с Решение 

№123/26.05.2011 г. на Общински съвет –Кърджали и Заповед №РД 01-739/14.06.2011г. 

на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, като Дневен център 

за възрастни хора с увреждания, считано от 01.07.2011г., с капацитет 30 потребители. 

  През 2018 г. във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане, наименованието на социалната услуга е променено  

с Решение №26/31.01.2018 г. на Общински съвет –Кърджали и Заповед № РД01-

0274/22.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане на  

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. 

Услугата се предоставя на достъпно и комуникативно място в регулация, с 

осигурена архитектурна среда, с улеснен достъп до различни институции /училища, 

детски градини, лечебни заведения и др./. Сградата на Центъра отговаря на 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове 

в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и 

осигуряване на безопасност при пожар.   

Сградата в която се предоставя услугата е общинска публична собственост със  

застроената площ 518 кв.м., на два етажа, има изградена достъпна архитектурна среда – 

рампа на входа и стълбищна платформа за  вътрешни стълби и парапети. Дневният 

център за пълнолетни лица разполага със следните помещения: входно антре; 

медицински кабинет; кабинет по готварство – оборудван с необходимото кухненско 

оборудване; разливна за храна; занималня – 3бр. – с отделни санитарни възли и спални 

помещения, кът за хранене с маса и столове, работна маса за провеждане на 

трудотерапевтични дейности, телевизор, удобен диван за почивка; кабинет за шев и 

кройка; зала за рехабилитация – оборудвана с шведска стена, голямо огледало, 

паралели, валяци, топки – надуваеми и медицински рингове, постелки за упражнения 

на земя, велоергометър, комбиниран уред за ръце и крака и др., бягаща пътека; кабинет 

на социалния работник; психологичен кабинет; санитарни помещения за персонала и 

кабинет за домакин. 

Специализираната среда на социалната услуга разполага с прилежащо дворно 

пространство за организиране на занимания на открито и отдих на потребителите. 
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Дворното пространство е добре поддържано има беседки, тревни площи, римски двор 

предназначен за градинарство и цветарство. 

В ДЦПЛУ специализираната социална услуга дневна грижа се предоставя 

комплексно със следните социални услуги: информиране и (като специализирана 

услуга);  застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за 

придобиване на умения (като специализирана услуга) и подкрепа за придобиване на 

трудови умения. 

Капацитетът на социалната услуга е запълнен, към 31.12.2022г. броят на 

сключените договори за предоставяне на социалната услуга  е 41 броя. 

 

3. Център за социална рехабилитация и интеграция „Орфей”, с адрес гр. 

Кърджали, кв. „Байкал”,  ул. „Славянска“ № 9. 

Център за социална рехабилитация и  пълнолетни лица с  психични проблеми е 

открит с Решение №191/26.07.2011 г. на Общински съвет –Кърджали и Заповед 

№РД01-727/22.06.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане, считано от 01.07.2012 г., с капацитет 30 потребители.  

Услугата се предоставя на достъпно и комуникативно място в регулация,  с 

осигурена архитектурна среда, с улеснен достъп до различни институции, ДПБ – гр. 

Кърджали;  МБАЛ „Атанас Дафовски“; училища, аптека, магазини и автобусна спирка. 

ЦСРИ е разположен на първи етаж от двуетажна сграда общинска частна собственост. 

Общата квадратура на помещенията е 120 кв. м. Сградата и помещенията отговарят на 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове 

в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно - хигиенните 

изисквания и осигуряване на безопасност. Социалната услуга разполага със съвременно 

оборудвана зала за трудотерапия, зала за групова работа,  кабинет за индивидуална 

работа, санитарни помещения и кухненски бокс. Всички помещения отговарят на 

санитарно – хигиенните изисквания за осветеност, отопление и вентилация.  

В ЦСРИ се предоставят следните социални услуги: информиране и 

консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга);  общностна работа;  

застъпничество и посредничество;  терапия и рехабилитация; обучение за придобиване 

на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга) и подкрепа за 

придобиване на трудови умения. 

Специализираната среда на социалната услуга разполага с прилежащо дворно 

пространство за организиране на занимания на открито и отдих на потребителите,което 

е добре поддържано. 

Броят на сключените договори за предоставяне на социалната услуга към 

31.12.2022г. е 33 броя. 

 

4. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детска 

мечта”, с адрес гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. „Проф. акад. Любомир 

Милетич” №3.  

ЦНСТДБУ е открит с Решение № 211/23.12.2010 г. на Общински съвет-Кърджали и 

Заповед № РД 01-244/02.02.2011г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане, като Център за настаняване от семеен тип за деца, считано от 

01.01.2011г., с капацитет 15 потребители.  

През 2014 г. във връзка с изменение и допълнение на чл. 36, ал.2  от ППЗСП, 

наименованието на социалната услуга е променено с Решение №246/20.11.2014 г. на 

Общински съвет –Кърджали и Заповед № РД01-1593/23.12.2014 г. на Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане на Център за настаняване от семеен 

тип за деца/младежи без увреждания, считано от 01.01.2015г.  

През 2018 г. във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, наименованието на социалната услуга е променено  с 
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Решение №26/31.01.2018 г. на Общински съвет –Кърджали и Заповед № РД01-

0283/22.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане на  

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, считано от 01.03.2018г. 

През 2020 г. капацитетът на ЦНСТДБУ е намален на 10 места за деца без 

увреждания със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане. 

Социалната услуга е разположена в жилищен район и е интегрирана в околното 

пространство, с развити транспортни връзки и осигурени здравни, образователни, 

социални и други услуги в общността. ЦНСТДБУ се помещава в самостоятелно крило с 

отделен вход в масивна сграда на ДМСГД-Кърджали.  Сградата и помещенията на 

ЦНСТ отговарят на разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на 

подзаконовите актове в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-

хигиенните изисквания и осигуряване на безопасност при пожар. Услугата разполага 

със следните помещения: спални помещения, санитарни помещения с баня, кухня и 

трапезария, дневна стая, мокро помещение, складови помещения.Всички помещения 

отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отношение осветеност, отопление, 

вентилация.  

Настанените децата в ЦНСТДБУ, посещават детска градина и училище, при нужда 

ползват социалните услуги предоставяни от Община Кърджали. 

В ЦНСТ се осигуряват основните жизнени потребности на децата, грижа за 

здравето им, психологическа подкрепа, достъп до подходящо заведение за образование 

и подкрепа в образователния процес, жизнени умения за самостоятелен и независим 

живот, възстановяване и поддържането на връзка на детето с родителите и семейството, 

близки и роднини. 

Капацитетът на социалната услуга е запълнен, към 31.12.2022г. има 10 настанени 

деца. 

5. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с адрес: гр. 

Кърджали, кв. „Гледка”, ул.”Тина Киркова” №25. 

ЦНСТДБУ е открит  с Решение №51/26.02.2015 г. на Общински съвет –

Кърджали и Заповед № РД01-662/03.04.2015 г. на  Изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане като Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

без увреждания, считано от 01.05.2015г. , с капацитет 14 места.  

През 2018 г. във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане, наименованието на социалната услуга е променено  

с Решение №26/31.01.2018 г. на Общински съвет –Кърджали и Заповед № РД01-

0282/22.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане на  

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, считано от 

01.03.2018г. 

Сградата на центъра е изградена в резултат от реализиране на проект „Дом за 

всяко дете”, изпълняван по Договор: BG161PO001/1.1-12/2011/054, финансиран по 

ОП”Регионално развитие”2007-2013г. и съфинансиран от Европейския социален фонд. 

Сградата на социалната услуга е разположена на комуникативно място, в 

жилищен  район с регулация интегрирано в околното пространство, с достъп до 

публичен транспорт и изградена достъпна среда в близост до здравни, образователни, 

социални и други услуги. Сградата и помещенията на услугата отговарят на 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове 

в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и 

осигуряване на безопасност при пожар. Вътрешните и външни пространства са 

адаптирани и съобразени с възрастта на настанените деца. 

Социалната услуга се помещава в самостоятелна едноетажна сграда, разполага 

със следните помещения: антре, дневна стая, кухня и кът за хранене, спалните 

помещения – 7 броя, санитарни помещения с баня, мокро помещение за пране, сушене 

и гладене, складови помещения - обособени за санитарно-хигиенни, перилни и миещи 
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препарати и за други материали и пакетирани хранителни продукти, таванско 

помещение и административни кабинети. Помещенията, обзавеждането и оборудването 

са поддържани в добър вид и добро функционално състояние.  

Специализираната среда на социалната услуга разполага с прилежащо дворно 

пространство за организиране на занимания на открито и отдих на потребителите. 

Социалната услуга разполага с добре поддържано дворно пространство. 

Към 31.12.2022г. в социалната услуга има настанени 13 деца. 

 

6. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания, с адрес: гр-Кърджали, кв.Веселчане, ул. Мир №19. 
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания е открит  с Решение №51/26.02.2015 г. на 

Общински съвет –Кърджали и Заповед № РД01-51/26.02.2015 г. на  Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане,  считано от 01.05.2015г., с капацитет 14 

потребители.   

Сградата на центъра е изградена в резултат от реализиране на проект „Дом за 

всяко дете”, изпълняван по Договор: BG161PO001/1.1-12/2011/054, финансиран по 

ОП”Регионално развитие”2007-2013г. и съфинансиран от Европейския социален фонд. 

Социалната услуга се намира в жилищен квартал в регулация, интегриран в околното 

пространство,  с развити транспортни връзки и осигурени здравни, образователни, 

социални и други услуги в общността. Мястото за предоставяне на специализираната 

социална услуга резидентна грижа за деца и младежи с увреждания способства за 

задоволяване на потребностите на настанените в услугата деца/младежи и насърчава 

тяхната самостоятелност. За достъпа до услугата няма прегради и пречки като бариери, 

забрана за спиране. 

Сградата и помещенията в ЦНСТДМУ отговарят на разпоредбите на Закона за 

устройство на територията, както и на подзаконовите актове в областта на достъпност на 

сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и осигуряване на безопасност 

при пожар. Сградата е проектирана и построена по предназначение с достъпност за лица 

с увреждания.  

Социалната услуга се помещава във самостоятелна едноетажна сграда  с разгъната 

застроена площ от 530,24 кв.м. състоящ се от кухня, централна дневна,  9 броя спални 

помещения, бани с тоалетни за потребители, санитарни помещения за персонала, 

помещение за пране, сушене и гладене, стая за персонала,  административни 

помещения, градински склад, предверие, коридор.  Социалната услуга разполага с 

добре поддържано дворно пространство. 

Към 31.12.2022г. в социалната услуга има настанени 14 деца и младежи с 

увреждания. 

 

7. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания, с адрес: гр.Кърджали, ул. „Средец” №14. 

 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания е открит  с Решение №51/26.02.2015 г. 

на Общински съвет –Кърджали и Заповед № РД01-662/03.04.2015 г. на  Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане,  считано от 01.05.2015г.   

    Сградата на центъра е изградена в резултат от реализиране на проект „Дом за 

всяко дете”, изпълняван по Договор: BG161PO001/1.1-12/2011/054, финансиран по 

ОП”Регионално развитие”2007-2013г. и съфинансиран от Европейския социален фонд. 

     Социалната услуга се намира в жилищен квартал в регулация, интегриран в 

околното пространство,  с развити транспортни връзки и осигурени здравни, 

образователни, социални и други услуги в общността. Мястото за предоставяне на 

специализираната социална услуга способства за задоволяване на потребностите на 

настанените в услугата деца/младежи и насърчава тяхната самостоятелност. За достъпа 

до услугата няма прегради и пречки като бариери, забрана за спиране. 
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Сградата и помещенията в ЦНСТДМУ отговарят на разпоредбите на Закона за 

устройство на територията, както и на подзаконовите актове в областта на достъпност 

на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и осигуряване на 

безопасност при пожар. Сградата е проектирана и построена по предназначение с 

достъпност за лица с увреждания.  

Социалната услуга се помещава във самостоятелна масивна двуетажна сграда с 

приземен етаж, със застроена площ 282кв.м. Услугата разполага с: приземен етаж: 

котелно, склад, санитарни помещения; първи етаж: помещение за готвене; трапезария, 

дневна; склад; антре; перално помещение; ;асансьор, санитарни помещения, 3 бр. 

спални помещения и кабинет на директора;  втори етаж: дневна, 4бр. спални 

помещения, санитарни помещения, коридор и склад. Социалната услуга разполага с 

добре поддържано дворно пространство. 

Към 31.12.2022г. в социалната услуга има настанени 13 деца и младежи с 

увреждания. 

 

8. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с адрес гр.Кърджали, 

кв. „Байкал”, ул. „Ген. Чернозубов” №56. 

ЗЖЛУИ открит е с Решение №51/26.02.2015 г. на Общински съвет –Кърджали и 

Заповед № РД01-683/08.04.2015 г. на  Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане, като Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, считано от 

01.05.2015г., с капацитет 8 места.    

През 2018 г. във връзка с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, наименованието на социалната услуга е променено  с 

Решение №26/31.01.2018 г. на Общински съвет –Кърджали и Заповед № РД01-

0266/22.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане на 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. 

Сградата на центъра е изградена в резултат от реализиране на проект „Дом за всяко 

дете”, изпълняван по Договор: BG161PO001/1.1-12/2011/054, финансиран по 

ОП”Регионално развитие”2007-2013г. и съфинансиран от Европейския социален фонд. 

Социалната услуга се намира в жилищен квартал в регулация, интегриран в 

околното пространство,  с развити транспортни връзки и осигурени здравни, 

образователни, социални и други услуги в общността. Мястото за предоставяне на 

специализираната социална услуга способства за задоволяване на потребностите на 

настанените в услугата потребители и насърчава тяхната самостоятелност. За достъпа 

до услугата няма прегради и пречки като бариери, забрана за спиране. 

Социалната услуга за резидентна грижа е разположена в самостоятелна сграда на 

три нива. Вътрешното разпределение на сградата съответства на предназначението на 

предоставяната социална услуга. Помещенията за живеене, нощувка и дневни 

занимания са достатъчно на брой, достъпни и са съобразени със специфичните 

потребности на потребителите. Специализираната среда, в която се предоставя 

социалната услуга е благоприятна и съобразена с нуждите на потребителите и 

служителите  и е важен фактор за предоставянето на ефективна и качествена социална 

услуга. 

Сградата и помещенията в социалната услуга отговарят на разпоредбите на Закона 

за устройство на територията, както и на подзаконовите актове в областта на 

достъпност на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и осигуряване 

на безопасност при пожар. Сградата е проектирана и построена по предназначение с 

достъпност за лица с увреждания. Социалната услуга разполага с добре поддържано 

дворно пространство. 

Към 31.12.2022г. в социалната услуга има настанени 8 пълнолетни лица с умствена 

изостаналост. 
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9. Социална услуга „Асистентска подкрепа“ с адрес: гр. Кърджали, бул. 

„България“ № 41 

Социалната услуга „Асистентска подкрепа” открита с Решение №20 от 28.01.2021г. 

на Общински съвет – Кърджали, след предварително получено одобрение със Заповед 

№РД01-0021/05.01.2021г. на изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане, считано от 05.01.2021г., с капацитет 185 потребители. 

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва 

подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и 

поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности 

и комуникация. Целева група на социалната услуга са:  

 - лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 

нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

 - деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за 

осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в 

домашна среда по реда на друг закон. 

Към 31.12.2022г. се обслужват 191 потребители, от 88 броя назначени лични 

асистенти и 3 служители назначени за администриране на социалната услуга. Броят на 

чакащите кандидат-потребители с издадени предварителна оценка на потребностите 

100. 

 

10. Дом за стари хора, с адрес: гр.Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. 

Детелина“ 6. 

Дом за стари хора е създаден по проект през м. септември 1998 г. с финансовата 

подкрепа на Холандски Червен кръст от Областният съвет на Български Червен кръст – 

Кърджали в партньорство с Община Кърджали. Основната цел на проекта е 

осигуряване на временен подслон и основни грижи (храна, дрехи, медицински грижи) 

за приблизително 20 самотни и бездомни възрастни хора (над 65 г.)  за които няма кой 

да се грижи в общността.В периода от 1998 г. до февруари 2008 г. се финансира от 

Холандски Червен кръст и се управлява от Областният съвет на Български Червен 

кръст – Кърджали.   

Дом за стари хора е открит с Решение №657/26.07.2007 г. на Общински съвет –

Кърджали и Заповед № РД01-44/14.01.2008 г. на  Изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане,  считано от 01.01.2008г., с капацитет 30 места. След 

проведени конкурси през 2008г. и 2017г. за възлагане управлението на социалната 

услуга Дом за стари хора, са  сключени Договори между Община Кърджали и Областен 

съвет на БЧК-Кърджали за  управление  на социалната услуга.  

През 2022г. е проведен конкурс за възлагане предоставянето специализираната 

социална услуга за резидентна грижа. Сключен е договор между Община Кърджали и 

Сдружение „Български Червен кръст“ №18673-04/21.04.2022г. за възлагане 

предоставянето на специализираната социална услуга Дом за стари хора/Резидентна 

грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст за срок от пет години, считано до 

20.04.2027г. Съгласно договор за предоставяне безвъзмездно за управление на имот-

общинска собственост № 18780-02/18.07.2022 г, Община Кърджали предоставя на 

ползвателя, части от публична общинска собственост-сектори А, Б, В и С с разгърната 

застроена площ 954 кв.м., представляваща части от сграда с идентификатор 

40909.120.229.1 по Кадастралната карта на град Кърджали, намираща се на адрес 

гр.Кърджали, ул. „Детелина“ 6, актувана с Акт за публична общинска собственост № 

3421 от 18.03.2013г. 

Специализираната социална услуга е разположена на комуникативно мястоа  в 

жилищен квартал в регулация, с изградени инфраструктурни, транспортни и 

комуникационни връзки и различни видове обществени услуги здравни, 
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административни, културни и за организация на свободното време, което способства за 

постигане целите на услугата и качество на живота на потребителите. 

 Специализираната социална услуга е разположена в самостоятелна сграда и 

разполага със следните помещения: 2 единични стаи, 8 тройни стаи и една четворна 

стая; помещение за социални контакти; 3 помещения за хранене, самостоятелни 

санитарни помещения към всяка стая с улеснен достъп до тях; актова зала, помещения 

за индивидуални занимания, административни помещения, кухня и др.  

Всички спални помещения са обзаведени и оборудвани с мебели, съобразно 

установените потребности на потребителите и техния личен избор. Осигурено е 

отопление с климатици и осветление като всички основни помещения имат пряко 

осветление), снабдяване с вода и вентилация на помещенията, съобразно санитарните 

норми и изискванията за безопасност. Осигурен е достъп до всички стаи и на двата 

етажа чрез парапети за хората с увреждания, поставени са парапети в баните и 

тоалетните на потребителите от първият етаж , осигурена е подвижна рампа за нуждите 

на специализираната институция. През последните години в социалната услуга по 

отношение на материалната база непрекъснато се осъществяват подобрявания на                      

условията на живот на потребителите и да се осигури спокойствие  на възрастните 

потребители на услугата.  

Всички домове за стари хора следва да бъдат реформирани в съответствие със 

стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна 

възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 1 

януари 2025 г. , във връзка с което се подготвя проектно предложение за извършване на 

ремонт, реконструкция и обзавеждане на социалната услуга по процедура обявена по 

Плана за възстановяване и устойчивост. 

Към 31.12.2022г. са настанени 22 за лица в надтрудоспособна възраст. 

 

 

II. Социални услуги, които функционират на територията на 

общината, финансирани по оперативни програми, за които е 

предвидено да бъде осигурена устойчивост чрез държавния бюджет  

 

1. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с 

адрес: гр. Кърджали, бул. "Беломорски" №50, с капацитет 30 места за дневна 

грижа и 60 места за консултативни услуги. 

Социалната инфраструктура на центъра се изгради в резултат от изпълнение на 

проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", процедура BG16RFOP001-5.001 

„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 

„Регионална социална инфраструктура” по Оперативна програма "Региони в растеж" 

2014-2020г. Общата цел на проекта "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали " бе да 

се създадат условия за предоставянето на нови резидентни и съпътстващи социални 

услуги в общността, както и подобряването ефективността и качеството на вече 

предоставяни социални услуги за деца и младежи. 

 В резултат от изпълнение на дейностите по проекта се извършиха строително -

монтажни работи за преустройство на сграда на Ученическо общежитие №4, която се 

намира  на адрес: гр. Кърджали, бул. "Беломорски" №50, публична общинска 

собственост-Акт №2386/29.01.2009г., имот с идентификатор 40909.118.88.1 по 

Кадастралната карта на гр. Кърджали. Чрез преустройство на сградния фонд и 

осигуряването на необходимото оборудване се създаде подходяща инфраструктура и 

условия за предоставянето на нова социална услуги за деца с увреждания и техните 

семейства. 

 Предоставянето на социалната услуга се  финансира по Проект „Заедно в 

подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за 
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деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

  Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства е 

разкрит със Заповед №700/17.06.2022г. на Кмета на община Кърджали, считано от 

22.06.2022г.  Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30.06.2023г., след 

което услугата ще се финансира като делегирана от държавата дейност. 

 Дневният център е разположен на достъпно и комуникативно място в 

регулация,  в близост до работещи и достъпни услуги - образователни, здравни, 

терапевтични, спортни, за организация на свободно време и други. За достъпа до услуга  

няма прегради и пречки като бариери, забрана за спиране. Сградата на Центъра 

отговаря на разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на 

подзаконовите актове в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-

хигиенни изисквания и осигуряване на безопасност при пожар. Оборудването и 

обзавеждането отговарят на специфичните потребности на целевата група.  

 

2.Център за обществена подкрепа, с адрес: гр. Кърджали, бул. "Беломорски" 

№50, с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване. 

 Социалната инфраструктура на центъра се изгради в резултат от изпълнение на 

проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", процедура BG16RFOP001-5.001 

„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 

„Регионална социална инфраструктура” по Оперативна програма "Региони в растеж" 

2014-2020г. Общата цел на проекта "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали " бе да 

се създадат условия за предоставянето на нови резидентни и съпътстващи социални 

услуги в общността, както и подобряване ефективността и качеството на вече 

предоставяни социални услуги за деца и младежи. 

 В резултат от изпълнение на дейностите по проекта се извършиха строително -

монтажни работи за преустройство на сграда на Ученическо общежитие №4, която се 

намира  на адрес: гр. Кърджали, бул. "Беломорски" №50, публична общинска 

собственост-Акт №2386/29.01.2009г., имот с идентификатор 40909.118.88.1 по 

Кадастралната карта на гр. Кърджали. Чрез преустройство на сградния фонд и 

осигуряването на необходимото оборудване се създаде подходяща инфраструктура и 

условия за предоставянето на нова социална услуги ЦОП разположена на втори и трети 

етаж на сградата. 

 Предоставянето на социалната услуга се  финансира по Проект „Заедно в 

подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 Център за обществена подкрепа е разкрит със Заповед №699/17.06.2022г. на 

Кмета на община Кърджали, считано от 22.06.2022г.  Крайният срок за изпълнение на 

проектните дейности е 30.06.2023г., след което услугата ще се финансира като 

делегирана от държавата дейност. 

 Център за обществена подкрепа е разположен на достъпно и комуникативно 

място в регулация,  в близост до работещи и достъпни услуги - образователни, здравни, 

терапевтични, спортни, за организация на свободно време и други. За достъпа до услуга  

няма прегради и пречки като бариери, забрана за спиране. Сградата на Центъра 

отговаря на разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на 

подзаконовите актове в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-

хигиенни изисквания и осигуряване на безопасност при пожар. Оборудването и 

обзавеждането отговарят на специфичните потребности на целевата група.  
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3. Наблюдавано жилище, с адрес: гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски"№50, с капацитет 6 места. 

 Социалната инфраструктура на Наблюдаваното жилище се изгради в резултат 

от изпълнение на проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” по Оперативна програма 

"Региони в растеж" 2014-2020г. Общата цел на проекта "Заедно в подкрепа на децата на 

Кърджали " бе да се създадат условия за предоставянето на нови резидентни и 

съпътстващи социални услуги в общността, както и подобряването ефективността и 

качеството на вече предоставяни социални услуги за деца и младежи. 

 В резултат от изпълнение на дейностите по проекта се извършиха строително -

монтажни работи за преустройство на сграда на Ученическо общежитие №4, която се 

намира  на адрес: гр. Кърджали, бул. "Беломорски" №50, публична общинска 

собственост-Акт №2386/29.01.2009г., имот с идентификатор 40909.118.88.1 по 

Кадастралната карта на гр. Кърджали. Чрез преустройство на сградния фонд и 

осигуряването на необходимото оборудване се създаде подходяща инфраструктура и 

условия за предоставянето на нова социална услуга за младежи без увреждания, 

разположен на третия етаж на ремонтираната сграда. 

 Предоставянето на социалната услуга се  финансира по Проект „Заедно в 

подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

  Социалната услуга Наблюдавано жилище е разкрита със Заповед 

№698/17.06.2022г. на Кмета на община Кърджали, считано от 22.06.2022г.  Крайният 

срок за изпълнение на проектните дейности е 30.06.2023г., след което услугата ще се 

финансира като делегирана от държавата дейност. 

 Услугата е разположена на достъпно и комуникативно място в регулация,  в 

близост до работещи и достъпни услуги - образователни, здравни, терапевтични, 

спортни, за организация на свободно време и други. За достъпа до услуга  няма 

прегради и пречки като бариери, забрана за спиране. Сградата на Центъра отговаря на 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове 

в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и 

осигуряване на безопасност при пожар. Оборудването и обзавеждането отговарят на 

специфичните потребности на целевата група.  

 

4. Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки 

множествени увреждания и  техните   семейства, с адрес: гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски"№52, с капацитет 30 места. 

Социалната услуга е разкрита в резултат от реализиране на проект  „Център за  

подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки множествени увреждания и  

техните   семейства  в  Община Кърджали“ финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

  Основната цел на проекта е да се осигури качествена грижа на лицата с тежки 

увреждания чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки 

множествени увреждания и техните семейства. По проекта са извършени строително 

ремонтни дейности на част от сграда с адрес: гр. Кърджали, бул. "Беломорски"№50; 

закупуване на обзавеждане и оборудване; подбор и наемане на персонал ; обучения и 

супервизия на персонала и разкриване и предоставяне на услуги в Център за подкрепа 

на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства. 

 Социалната услуга е разкрита със Заповед №737/29.06.2022г. на Кмета на 

община Кърджали.  Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 
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22.08.2023г., след което услугата ще се финансира като делегирана от държавата 

дейност. 

5. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и с интелектуални затруднения, с адрес: гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски"№52, с капацитет 40 места  

Социалната услуга е разкрита в резултат от реализиране на проект  „Социално 

включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 Основна цел на проекта е предоставяне на подкрепящи социални услуги в 

общността, лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да 

създадат или да възстановят умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в 

общността, според конкретните им възможности. По проекта са извършени строително 

- ремонтни дейности за адаптиране на помещения за Център за социална рехабилитация 

и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения на 

сграда с адрес: гр. Кърджали, бул. "Беломорски"№50; доставка и монтаж на 

обзавеждане и оборудване и закупуване на автомобил; подбор и наемане на персонал за 

предоставянето на услугите; провеждане на обучения и супервизия на персонала  и 

предоставяне на почасови услуги, извършване на рехабилитация, социално и 

психологическо консултиране на лицата от целевата група.  

 Социалната услуга е разкрита със Заповед №736/29.06.2022г. на Кмета на 

община Кърджали.  Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 

30.08.2023г., след което услугата ще се финансира като делегирана от държавата 

дейност. 

 

III. Социални услуги финансирани от общинския бюджет: 

 
1. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни 

увреждания „Недялка Камбурова”  с адрес: гр.Кърджали, бул. България №49, 

етаж 3. 

ЦСРИ е  открит с Решение №97/23.05.2013 г. на Общински съвет –Кърджали, с 

капацитет 20 места, целева група:  пълнолетни лица със  зрителни увреждания. 

Финансира се като местна дейност от бюджета на Община Кърджали. 

Социалната услуга е разположена на 3 етаж на административна сграда с акт за 

частна държавна собственост, предоставена за безвъзмездно  управление и ползване за 

срок от 10 години с Договор № РД -ДС-108 /24.04.2013г. Социалната услуга се намира 

на комуникативно място в непосредствена близост до Община Кърджали и Дирекция 

„Социално подпомагане“ гр. Кърджали и на един етаж с Областната организация на 

съюза на слепите Кърджали. Материалната база с която разполага услугата се състои  

от 5 стаи с общ коридор, подходящи за работа са 3 стаи, останалите 2 стаи се нуждаят 

от ремонт. Стаите са оборудвани с подходящо оборудване и обзавеждане според 

специфичните потребности на потребителите. Достъпа до социалната услуга е по 

общодостъпни стълби, които са специално обозначени за лица със зрителни 

увреждания. Работи се в посока изграждане на външен асансьор за достъп до 

помещенията на социалната услуга.  

В ЦСРИ се предоставят следните социални услуги: информиране и 

консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга);  общностна работа;  

застъпничество и посредничество;  терапия и рехабилитация; обучение за придобиване 

на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга) и подкрепа за 

придобиване на трудови умения. 

 

2. Домашен социален патронаж, с адрес: в гр. Кърджали, бул. „България“ № 74 
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Домашен социален патронаж е разкрит през м. септември 1975г. в изпълнение на 

постановление № 17/ 1973г. на Министерски съвет, финансира се като местна дейност 

от бюджета на Община Кърджали.  Услугата е разположена на комуникативно място в 

сграда общинска публична собственост. В сградата се помещават: Дирекция „Социално 

подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, офис на услугата „Асистентска подкрепа“, 

офис на Механизъм за „Лична помощ“ и др. Съгласно Заповед №  377/ 10.06.2003г. 

Заповед  № 242/25.03.2004г. на Кмета на Община Кърджали, са предоставени за 

безвъзмездно ползване на Домашен социален патронаж стаи №314 и № 315, находящи 

се на III етаж на сградата, и кухненски блок с обща полезна площ – 295,50 кв. м. 

находящи се на I етаж в сградата. Сградата и помещенията отговарят на разпоредбите 

на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове в областта на 

достъпност на сградата и помещенията, санитарно - хигиенните изисквания и 

осигуряване на безопасност. Услугата разполага със съвременно кухненско оборудване, 

складови помещения и санитарни възли.  

Капацитетът на ДСП е 200 потребители, с целева група възрастни хора в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване; пълнолетни лица с 

трайни увреждания и деца с трайни увреждания. Към ДСП-Кърджали има разкрита 

детска млечна кухня, с капацитет 180 деца от 6 месечна до 3 годишна възраст. 

Дейностите извършвани от Домашният социален патронаж са:  

 комплексни: приготвяне и доставка  на храна в дома; поддържане на 

лична хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от обслужвания; 

наблюдение на здравословното състояние и съдействие за получаване на медицинска 

помощ; съдействие при снабдяване и осигуряване с необходимите помощни средства 

на потребители с увреждания обслужвани от ДСП;  битови услуги - закупуване на 

хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и 

топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето;  съдействие при изготвяне 

на документи и придружаване в ТЕЛК на лица,  обслужвани от ДСП които нямат 

близки;  

 почасови: гледане на тежко болни лица в домашна среда; 

 транспортно обслужване на тежкоподвижни лица със специализиран 

автомобил. 

 

IV. Други услуги, които се предоставят на територията на 

Община Кърджали 

Механизъм лична помощ 

Съгласно чл.3 от Закона за личната помощ, „Лична помощ” е механизъм за 

подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи 

на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за 

преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.  Предоставянето на 

механизма лична помощ цели да  подпомогне ползвателите на лична помощ да 

упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, 

активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности. Ползватели 

на лична помощ са: човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане 

или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; и дете с 

90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност без определена чужда помощ. 

 Предоставянето на механизъм лична помощ в община Кърджали стартира на 

01.09.2019 г. като до настоящият момент с натрупване са обхванати общо 665 

ползватели  с чужда помощ и са назначени 782 лични асистенти. 

 Общият брой на обхванатите ползватели през 2022г. е 553, за които са полагали 

грижа общо 615 асистенти. Към 31.12.2022г. броят на активните ползватели е 454, а на 

личните асистенти 481. 
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Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в 

Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на 

помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и 

независимостта на хората с увреждания.  

 

Приемна грижа  

 

     Община Кърджали  е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект 

„Приеми ме 2015”. От 01.11.2017г. услугата се развива като областен модел в четири 

общини партньори по проекта– Кърджали, Крумовград, Момчилград, Ардино. 

Проектът е насочен към затвърждаване и разширяване обхвата на услугата на местно 

ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. 

Специфика на проекта е разширяване на целевите групи - специален фокус е поставен 

върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, специализирана приемна грижа за 

деца с увреждания; деца, жертви на насилие и трафик; деца непридружени бежанци. 

Осигуряването на качествена грижа за децата, настанени в приемни семейства е ключов 

приоритет на политиката в областта на закрила на детето. Услугата се стреми грижата 

за децата да гарантира сигурна и устойчива семейна среда, стимулираща развитието на 

детето в приемното семейство. Екипът по приемна грижа работи в партньорство и 

тясно сътрудничество с всички институции работещи по проблемите на децата в риск 

на територията на общината. Общият брой на деца пребивавали в приемни семейства в 

област Кърджали в периода от 2018г. до декември 2022г. е 91, като едно от тях е дете с 

увреждане.  

 

 Грижа в дома 

Проект „Грижа в дома в община Кърджали“ е финансиран по Програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., със срок на изпълнение от 25.01.2023 г.  

до 25.04.2024 г. Предвидено е по проекта да се извършат следните дейности:  подбор и 

наемане на екип за управление на услугата;  предоставяне на почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за 

възрастни хора, зависими от грижа и лица с увреждания; доставка на храна, хранителни 

продукти и продукти от първа необходимост, както и заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства 

на потребителите); предоставяне на лицата от целевата група на информация относно 

превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително 

консултации с диетолог и др.специалисти при необходимост; и осигуряване на 

супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в домашна среда. Целева група по проекта са 355 броя 

възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с 

увреждания.  Предоставянето  на  услугата  ще бъде в периода от 25.04.2023 г. до 

25.04.2024 г. 
 

 Топъл обяд 

Община Кърджали предоставя топъл обяд по проект „Топъл обяд в Община 

Кърджали” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд 

плюс (ПХОМП ЕСФ+). Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури 

здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в 

състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Проектът се 

реализира на територията на цялата община, като услугата топъл обяд се предоставя на 

2100 лица от целевата група в работните дни от месеца. Топлият обяд включва – супа, 
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основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Срокът за изпълнение на проекта 

е от  01.10.2022 г. до 31.12.2023 г., вкл. 

           Целева група за предоставяне на топъл обяд са: 

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства 

пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се 

издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата 

по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си 

жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна 

подкрепа; 

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или 

здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това 

число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които 

няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

5. скитащи и бездомни лица. 

 

 

7.1.2.Жилищни условия 
 

Според данни на НСИ, към 31.12.2021г. в община Кърджали има общо 34028 бр. 

жилища като 69% са в гр. Кърджали и 31% са в селата на общината. 

Брой жилища в община Кърджали по размер 

 ОБЩО 

еднос

тайн

и 

двуста

йни 
тристайни 

четирис

тайни 

петстай

ни 

шест и 

повече 

стаи 

Жилища 

на 1000 

човека от 

население

то 

Среден 

брой 

лица на 

едно 

жилище 

Жилищ

на площ 

на човек 

от 

неселени

ето 

Община 

Кърджали 
34028 1885 10946 11183 6183 1339 2492 

476,6 2,1 32,5 

гр.Кърджа

ли 
23668 1704 9539 8370 2947 572 536 

537,0 1,9 35,8 

в селата 10360 181 1407 2813 3236 767 1956 379,0 2,6 27,3 

Източник на информация: НСИ, Жилища | Национален статистически институт (nsi.bg) 

От данните за жилищния фонд в община Кърджали се наблюдава, че голямата 

част от жилищата в градовете са до 3 стаи, а в селата – три и повече стаи. Това се 

определя от факта, че в повечето случаи в жилищата по селата живеят повече от едно 

поколение. През 2021 г., жилищата на 1000 човека от население достига до 476,6 броя 

(2,1 лица на едно жилище), което е под средното за областта от близо 485,1 жилища.  

По отношение на собствеността се откроява непрекъсната тенденция за 

нарастване на собствеността върху жилища от страна на частни и юридически лица, 

които притежават близо 98 %от всички жилища в общината. 

През последните 10 години е въведен в експлоатация 5% от съществуващия 

жилищен фонд в област Кърджали като са въведени в експлоатация общо 638 жилищни 

сгради с 4 042 жилища като значимата част (85%) от тях са с до 3 стаи. 

https://nsi.bg/bg/content/3145/%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
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Въведени в експлоатация жилищни сгради в периода 2010 – 2021 г. 

Източник на информация: НСИ, Жилища | Национален статистически институт (nsi.bg) 

 

 
Въведени в експлоатация жилища в периода 2010 – 2021 г. 

Източник на информация: НСИ, Жилища | Национален статистически институт (nsi.bg) 

По отношение на съществуващия жилищен фонд в община Кърджали на възраст 

10 и повече години (95% от съществуващия) основен проблем е въвеждане на 

съвременни технологии за подобряване на енергийната ефективност. Подобряването на 

топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на 

слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с 

около 50%. Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи 

топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. Повечето от сградите на 

общината са строени по времето, когато цената на енергията е била ниска и поради това 

външните ограждащи конструкции са причина за много недостатъци в сградите при 

експлоатацията им, по-съществените от които са увеличените топлинни загуби и поява 

на кондензат по вътрешните повърхности. В резултат от това, топлинните загуби 

понякога достигат до около 50% от общите топлинни загуби на сградите. Те се дължат 

предимно на ниските топлоизолационни качества на използваната дограма и 

некачествен монтаж, лошото физическо състояние на сградите и конструкциите – без 
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стандартните изолации на покриви и стени, стари дограми, осветление с енергоемки 

светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации. 

Необходимо е да продължи процесът на намаляване на високото енергийно 

потребление в жилищните и публичните сгради в общината. Това е възможно с 

продължаването на въвеждането на мерки за енергоефективното обновяване на 

сградите, тъй като този процес ще допринесе пряко за намаляване на крайното 

енергийно потребление в общината и косвено върху намаляване на емисиите на 

парникови газове. 

При общинските жилища се наблюдава тенденция за намаление. В края на 2021 г. 

общинските жилища са 282 бр. спрямо 433 бр. в края на 2011 г. Намалението на 

общинските жилища за настаняване под наем се дължи на факта, че много от тях са 

продадени на наемателите през последните години. Съгласно Наредбата за условията и 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, община 

Кърджали съставя и поддържа картотека на нуждаещите от жилища лица и семейства. 

За включване в картотеката лицата и семействата следва да отговарят на изискванията 

на чл. 8 от Наредбата. Броят на картотекираните лица през 2021г. е 36 семейства. Към 

момента всички жилища предназначени за настаняване под наем на граждани са заети. 

Отчита се недостиг на общински жилища, които да задоволят търсенето от страна на 

всички нуждаещи се млади и социално слаби семейства, на лица с различна степен на 

увреждания. Основният общински жилищен фонд е съсредоточен в гр. Кърджали, като 

възможностите на общината за предоставяне на жилища в селата са изключително 

слаби. Част от наемателите изпитват трудности при заплащане на наема и режийните 

разходи (вода и електричество). Ограничените финансови възможности на общината в 

областта на жилищната политика, към настоящият момент не позволя изграждане и/или 

разширяване на общинските жилища, които в последствие да бъдат предоставени на 

нуждаещи се лица и семейства. Алтернативните варианти са свързани с неизползвани 

сгради държавна собственост, които да бъдат реконструирани. 

Община Кърджали реализира Проект BG16RFOP001-1.021-0002-C01 „Изграждане на 

социални жилища в град Кърджали”, финансиран по  Оперативна програма "Региони в 

растеж” 2014-2020г.  на стойност  2 169 957 лв. Основната цел на проекта бе чрез 

осигуряване на подходяща инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на 

социалното приобщаване и интеграция на уязвими и необлагодетелствани групи от 

жителите на община Кърджали. В резултат от изпълнение на проекта се извърши 

ремонт на сградата на бивше общежитие на Строителния техникум в град Кърджали, 

оборудваха се и обзаведоха 69 социални жилища, които ще се управляват от общината 

в полза на местната общност. Наемателите на жилищата ще имат възможност да 

ползват мерките от "Социалния пакет", насочени към заетост и образование, което ще 

се отрази на техния социално-икономически статус по проект  Проект „ШАНС – 

Интегриран подход за социално приобщаване“ финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

Строителството на нови социални жилища отговоря на нарастващите потребности 

от осигуряване на достъпен подслон за най-бедните представители на обществото. 

Осигуряването на нормални условия за живот и грижа за уязвимите групи помага за 

повишаване на тяхната мотивацията да излязат от изолацията и да положат усилия за 

социализация, водене на пълноценен живот и интегриране на пазара на труда. В 

сградата на социалните жилища е осигурена достъпна среда за хора с увреждания и 

жилища, пригодени за специалните потребности на тази част целевата група. 

В община Кърджали има два обособени квартала на уязвими етнически малцинства 

единият е в гр.Кърджали, кв. Боровец (включващ и Пътя за Калинка), а вторият е в с. 

Перперек, махала „Дар дере”. И двете обособени места в които живеят уязвими 

етнически малцинства имат изградена уличната инфраструктура /улична мрежа, 

електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, съобщения, сметосъбиране/. Къщите 

са едноетажни, двуетажни или паянтови постройки. Жилищата, които са извън 

регулация, са със влошена улична инфраструктура, осигурен достъп до 



 

 39 

електроснабдяване и частичен достъп до ВиК. Много от жилищата са пренаселени, 

съжителстват 2-3 поколения под един покрив, което се дължи на традиционната ромска 

култура, а в голяма степен и на липсата на средства  за изграждане на друго жилище. 

Друга част от уязвимите групи живеят капсулирано, бедно и обитават примитивни 

жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия. 

Начинът им на живот – да живеят в тясна семейна общност, невключването им в 

образователната система и трудова заетост възпрепятства тяхната интеграция в 

общността. 

 

7.1.3.Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 

 

Пътната мрежа в Община Кърджали е добре изградена, покриваща всички 

населени места. Транспортната достъпност в общината се осигурява посредством 

изградена пътна мрежа с дължина от 368,615 км. и жп мрежа с дължина от 26 км. 

Гъстотата на пътната мрежа е около 31км/100 кв. км. 

В национален план през територията на общината 

преминават жп линията Русе-Подкова и първокласния 

път Русе – В.Търново – Ст.Загора – Хасково – Кърджали 

– Маказа. Пътят е една от най-важните транспортни 

връзки, пресичащи България в направление север – юг и 

част от трасето на Общоевропейски транспортен 

коридор (ОЕТК) № 9. С отварянето през 2013 г. на 

Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) 

Маказа се обособява директна връзка, свързваща 

р.Дунав (канала Рейн – Майн – Дунав) – транспортен 

коридор № VII с Бяло море (пристанище 

Александруполис). Това дава възможност за увеличаване 

на трансграничните контакти и всички произтичащи от 

тях възможности (търговия, трудов пазар, инвестиции и 

т.н.). 

Във вътрешнорегионален план община Кърджали се обслужва от два треток-

ласни пътя, които осигуряват връзки със съседните общини Хасково и Ардино и в 

същото време - връзки със съседни области (Хасково и Смолян). Пътят ІІІ-507 

“Кърджали-Чифлик-Мост-Манастир” свързва северните части на общината с 

общинския център и се явява втора връзка с област Хасково, а пътят ІІІ-865 

“Стояново-Ардино-Бойно-Кърджали” е връзка със съседната община Ардино (респ. 

област Смолян). И двата пътя са в сравнително добро състояние. От общата им 

дължина 42,5 км, в лошо състояние са около 6 км. По-тревожно е състоянието на 

прекатегоризираните третокласни пътища ІІІ-5009 /Конуш-Черноочене/-Бели пласт-

Стремци; ІІІ-5071 Чифлик-Стремци-Черноочене; ІІІ-5072 /Чифлик-Мост/-Перперек-

Миладиново-Рудина и ІІІ-8653 Кобиляне-Брезен-Боровица-Китница, които в по-

голямата си част са в лошо или в най-добрия случай, средно състояние и трудно 

изпълняват ролята си на гръбнак на пътната мрежа по направленията към съседните 

общини Черноочене, Стамболово и Ардино, осъществявайки връзка между по-важните 

опорни центрове в общината. 

Пътната мрежа в общината е развита под средното равнище за страната. Това се 

определя от планинския характер на терена и силното разселване на населението в 

много населени пунктове. Преобладава четвъртокласната пътна мрежа. Основната част 

от пътната мрежа на общината е съставена от общински пътища. Дисперсният характер 

на селищната мрежа е наложил изграждането на много местни пътища, свързващи 

отделните населени места. Общата дължина на общинската пътна мрежа е 258,69 км. 

чието състояние като цяло е незадоволително. 

 

Разпределение на пътната мрежа 

според класа, община Кърджали ( в 

км.) 

Източник: Общинска администрация 
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Географска карта на община Кърджали 

 

 
Източник: https://bit.ly/3jXhdKE 

 

Основен проблем на град Кърджали е липсата на околовръстен път. Това 

утежнява трафика в града и предизвиква ежедневни задръствания. В централната 

градска част и около училищата е необходимо е да се изградят, съоръжения за 

ограничаване на скоростта, с цел предпазване на децата. Необходимо е и осигуряването 

на възможности за паркиране в района. Основен приоритет за развитие на града през 

периода 2021-2027 г. е изграждането на околовръстен път. Обобщено погледнато 

състоянието на общинските пътища не е добро, с което се откроява остра необходимост 

от цялостна реконструкция и рехабилитация на пътната мрежа. 

На фона на проблемите с пътната мрежа, обслужването с автобусен транспорт е 

добре организирано, поето от частни фирми. От Кърджали за страната ежедневно 

пътуват автобуси по основни направления Хасково, Пловдив, София, Варна, Стара 

Загора, Плевен.  

В рамките на областта община Кърджали има връзки с другите общини, като 

най-интензивни са връзките с Момчилград и Джебел. До Ардино се движат 5 автобуса 

дневно, а до Крумовград - 3 бр. С община Кирково връзките са два пъти дневно. 

 Поради големия брой населени места в общината, автобусните връзки между тях 

са организирани по 29 линии с дължина повече от 1000 км /двупосочно/, с над 80 курса 

дневно, което осигурява сравнително добра комуникация помежду им. 

Градски транспорт има само в гр. Кърджали, а таксиметров превоз и в някои го-

леми села на общината. Повечето от големите предприятия разполагат със собствени 

автобуси за превозване на работниците, а общината организира специализирани 

превози на ученици и учители. 

https://bit.ly/3jXhdKE
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           От гореизложеното е видно, че  съществуващите транспортни връзки в общината  

улесняват достъпа  и обезпечават ползването  на социалните услуги. 

 

7.2. Образование  
Сериозно влияние върху образователната мрежа оказват демографските процеси 

и териториалното разположение на населените места. Общината включва 118 населени 

места разположени в планински и полупланински терен, с голям брой малки селища и 

махали. В част от малките населени места се наблюдават засилени процеси на 

застаряване на население, в т. ч. обезлюдяване и намаляване на броя на децата и 

учениците. Всичко това рефлектира върху изграждането на оптимална образователна 

мрежа, създавайки трудности при обхващането на децата от системата. 

Образователната структура на територията на община Кърджали включва детски 

градини, училища, професионални гимназии, център за специални образователни 

потребности, регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование, центрове за подкрепа  и филиали на висши учебни заведения. Средните и 

професионалните училища са съсредоточени единствено в град Кърджали, като в 

селата се намират основните училища и детските градини. С цел по-пълно обхващане 

на децата и учениците се осигуряват средства по национални програми, както и 

средства за транспорт на децата и учениците в задължителна училищна възраст; 

защитени и средищни училища; целодневна организация на учебния ден; подпомагане 

храненето на децата и учениците; безплатни учебници и учебни помагала; стипендии 

на ученици и специална закрила на деца с изявени дарби. 

Предучилищно образование 

През учебната 2020–2021 година на територията на община Кърджали 

функционират 21 детски градини, като към 4 от тях са присъединени изнесени 

целодневни форми за отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 3 

годишна възраст до постъпване в първи клас. В гр. Кърджали са разположени 12 детски 

градини, като в 8 от тях има създадени общо 13 броя яслени групи за деца от 10 

месечна до 3 годишна възраст.  

Приемът в детските градини е общодостъпен за всички деца и е регламентиран  

в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на 

Община Кърджали, приета с Решение №247/17.11.2016 г. на Общински съвет – 

Кърджали.  

Обучението в детските заведения се осъществява от квалифицирани 

педагогически кадри, притежаващи необходимото образование и квалификация, 

отговарящи на нормативните изисквания. Броят им е оптимален за обезпечаване на 

дейността на детските градини. В детските градини са назначени  210 броя 

педагогически и 212 броя непедагогически персонал. Детските заведения на 

територията на общината предоставят условия за пълноценно отглеждане, възпитание, 

обучение  и социализация на децата, съобразно възрастовите и специфичните им 

особености. 
 

Детски градини на територията на община Кърджали – 2020/2021 г. 

№  

  

Населено 

място 
Име на ДГ 

Брой 

групи 

ясла/град

ина 

Деца 

със 

СОП 

Общ 

брой 

деца 

1. гр. Кърджали ДГ "Райна Княгиня" 2/10 1 345 

2. 

гр. Кърджали ДГ "Вяра, Надежда и 

Любов" 
2/6  

226 

3. гр. Кърджали ДГ „Мир” 2/4 4 155 
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4. гр. Кърджали ДГ "Щастие" 2/4  163 

5. гр. Кърджали ДГ "Орфей" 2/4  157 

6. гр. Кърджали ДГ "Максим Горки" 1/5 1 178 

7. гр. Кърджали ДГ "Ян Бибиян" 1/5 7 124 

8. гр. Кърджали ДГ "Детелина" 1/5  121 

9. гр. Кърджали ДГ"Чайка" 6 6 183 

10. гр. Кърджали ДГ"Здравец" 6 4 156 

11. гр. Кърджали ДГ "Дъга" 6 2 149 

12. гр. Кърджали ДГ "Баба Тонка" 5 1 141 

13. с.Енчец ДГ " Снежанка" 3  40 

14. с.Мост ДГ "Кокиче" 3 2 49 

15. с.Опълченско ДГ "Детелина" 1  22 

16. с.Чифлик ДГ "Щастие" 4  67 

17. с.Широко поле ДГ  "Славейче" 3  45 

18. с.Чилик ДГ "Знаме на мира" 1  27 

19. с.Рани лист ДГ "Пролет" 1  18 

20. с.Стремци ДГ "Мики Маус" 3  41 

21. с.Три могили ДГ- с.Три могили 1  16 

  Общ брой 13/86 28 2423 

Източник на информация: Общинска администрация–Кърджали 

 

Училищно образование 

Структурата на общинските училища включва 4 средни училища (I-XII клас), 1 

езикова гимназия(VIII-XII клас), 1 обединено училище(I - X клас) и 15 основни 

училища(I-VII клас). Всички средни училища са разположени в гр. Кърджали. Броят на 

учениците в общинските училища е с ясна тенденция на намаление. Цялостно се отчита 

ръст на децата в гимназиален етап, което се дължи главно на чисто демографски 

фактори свързани с нарастване на ражданията в периода след 2002 г.  В посочените 

средни училища се изучават следните профили: природни науки, предприемачески, 

чужди езици,информационни технологии и изкуства. 

Структурата на държавните училища включва 7 професионални гимназии и 1 

Център за специални образователни потребности. Професионалните гимназии 

предлагат подготовка в широк диапазон от специалности: икономика, строителство, 

селско и горско стопанство, машиностроене, електротехника и електроника, туризъм, 

облекло и дизайн.  

В община Кърджали е осигурен равен достъп до образование за всички деца 

живеещи на територията на общината. 

Учебният процес в общинските и държавните училища е кадрово обезпечен с 

правоспособни учители. Наличието на слети паралелки в някой училища извън града 

води до намаляване качеството на образованието. Съществуването на маломерни 

паралелки не позволява провеждането на нормален учебно-възпитателен процес, не 

отговаря на интересите на децата и противоречи на основните приоритети за 

гарантиране на равен достъп до съизмеримо по качество образование. В същото време, 

оптимизирането на училищната мрежа в общината, чрез закриване на училища в 

малките населени места води до увеличение на пътуванията на учениците от по-

малките населени места към общинския център и/или близки средищни училища. Това 

само по себе си допълнително засилва миграционните нагласи на млади семейства от 
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населени места без наличие на училище, които искат да осигурят добро образование за 

децата си.  
 

Училища на територията на община Кърджали – 2020/2021 г. 

№ 

 

 

 

Име на 

училището  

Местополо

-жение 

Вид Брой 

деца/ 

ученици  

Кадрово осигуряване 

Педагоги

чески 

персонал 

Непедаго-

гически 

персонал 

1. 1

. 

ЕГ ”Христо Ботев”  гр. Кърджали общинско 822 63 16 

2.  СУ ”Отец Паисий” гр. Кърджали общинско 1262 107 24 

3.  
СУ”Йордан 

Йовков” 

гр. Кърджали общинско 945 92 9 

4.  
ОУ ”Св. Климент 

Охридски” 

гр. Кърджали общинско 145 20 5,5 

5.  
СУ ”Вл. Димитров -

Майстора” 

гр. Кърджали общинско 338 46 8 

6.  
СУ ”П. Р. 

Славейков” 

гр. Кърджали общинско 1648 153 39 

7.  
ОУ ”Св. Св. Кирил 

и Методий” 

гр. Кърджали общинско 442 44 13 

8.  ОУ ”П. К. Яворов” гр. Кърджали общинско 294 31 13 

9.  ОУ ”Васил Левски” гр. Кърджали общинско 116 19 4 

10.  
ОУ ”Н. Й. 

Вапцаров” 

с. Рани лист общинско 46 11,5 2,5 

11.  ОУ ”Хр. Ботев” с. Бойно общинско 16 7 2 

12.  
ОУ ”Св. Св. Кирил 

и Методий” 

с. Глухар общинско 51 9 2 

13.  ОУ ”Ив. Вазов” с. Костино общинско 23 9 1 

14.  

Обединено училище 

”Св. Св. Кирил и 

Методий” 

с. Стремци общинско 77 14 5 

15.  
ОУ ”Ив. Вазов” с. Широко 

поле 

общинско 26 8 1 

16.  
ОУ ”П. 

Хилендарски” 

с. Перперек общинско 61 9 3 

17.  
ОУ ”Хр. 

Смирненски” 

с. Мост общинско 68 12 2 

18.  ОУ ”М. Горки”  с. Чифлик общинско 37 8 1 

19.  ОУ ”Хр. Ботев” с. Миладиново общинско 24 7 3 

20.  ОУ ”Гео Милев” с. Конево общинско 10 6 1 

21.  
ОУ ”Св. Св. Кирил 

и Методий” 

с. Енчец общинско 30 9 1 

22.  ПГСГС с. Резбарци общинско 79 15 7 

23.  
ПГИ ”Алеко 

Константинов” 

гр. Кърджали държавно 402 32 12 
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24.  
ПГТ „Асен 

Златаров” 

гр. Кърджали държавно 233 20 8 

25.  
ПГ „Васил Левски” гр. Кърджали държавно 93 10.75 6.5 

26.  
ПГЕЕ „Кап. Петко 

Войвода” 

гр. Кърджали държавно 333 33 8 

27.  
ПГОД „Евредика” гр. Кърджали държавно 114 10 4 

28.  
ПГС „Христо 

Смирненски” 

гр. Кърджали държавно 104 12 5 

29.  

ЦСОП ”Д-р Петър 

Берон” 

гр. Кърджали държавно 45 15,5 6 

Общ брой: 7884 832,75 212,5 

Източник на информация: РУО-Кърджали, Общинска администрация–Кърджали 

 

Данни за деца и ученици със специални образователни потребности – данни за  

учебната 2020/2021 и 2021/2022 г.  

Б. Общ брой на децата и учениците със специални образователни 

потребности, които се обучават в детски градини по чл. 35 и в 

училищата по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното 

образование 

 

505 

От общия брой  – с ресурсно подпомагане от РЦПППО 237 

Общ брой на децата и учениците със специални образователни 

потребности, които се обучават в специални училища  

       - 

Деца и ученици  със сензорни увреждания  7 

Деца и ученици с множество увреждания  37 

Деца и ученици интелектуални затруднения  47 

Деца и ученици с езиково-говорни нарушения  76 

Деца със специфични нарушения на способността за учене 

(дислексия, дисграфия, дискалкулия) 

89 

Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър  52 

Деца с емоционални и поведенчески разстройства 50 

От всички деца и ученици със СОП – брой на децата и учениците с 

необходимост от интензивна грижа и подкрепа  

ЦСОП - 93 

Източник на информация: РУО-Кърджали 

 

 

Данни за обхват и посещаемост на децата и учениците – за учебната  2021/2022 

г.  

Брой необхванати 5–годишни и 6–годишни деца 

на територията на общината 
327 деца (голяма част от децата 

живеят със семейството си в чужбина) 

Брой деца в задължителна училищна възраст, 

необхванати в системата на училищното 

образование  

413 ученици (голяма част от децата 

живеят със семейството си в чужбина); 

Брой деца и ученици, нередовно посещаващи 35 
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ДГ/училище  

Брой ученици, отпаднали от системата на 

училищното образование  

80 

Източник на информация: РУО-Кърджали, Общинска администрация–Кърджали 

 

Основните фактори, влияещите върху динамиката на отпадналите или 

застрашени от отпадане ученици включват: 

 Личностни - липса на мотивация за учене, негативно отношение към 

училището, трудности в общуването с учители и съученици, липса на 

интерес към образованието; 

 Социални – незаинтересованост и липса на контрол на родителите, 

негативно въздействие на средата, социална изолация; 

 Икономически – финансови проблеми породени от продължителна 

безработица, ниски доходи; 

 Културни стереотипи – невъзприемане на образованието като ценност 

и възможност за последваща професионална реализация, ранни бракове, 

липса на стереотипи за утвърдени в обществото образовани личности и 

др. 

 

Общото състояние на училищната база и сградите на детските градини е добро. 

По-голямата част от общински училища и детски градини са ремонтирани и санирани. 

Осигурени са добри условия за протичане на образователния процес. За защитата на 

учениците в училищата е осигурено видеонаблюдение. За разлика от тях държавните 

училища имат множество инфраструктурни проблеми – течове, сградите са енергийно 

неефективни и др. Положително впечатление в общината прави засилваща се връзка 

между образованието и бизнеса. В някои от професионалните гимназии е поставено 

началото на дуално обучение. От своя страна бизнес организации изграждат 

специализирани лаборатории за обучение в образователните институции.  

 

На територията на община Кърджали функционират  4 вида общински центрове 

за подкрепа за личностно развитие/ЦПЛР/ за деца и ученици: 

1. Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс 

/ЦПЛР – ОДК/ е общински център по смисъла на чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПУО за  развитие 

на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на 

науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното 

образование, както и за придобиване на умения за лидерство. ЦПЛР - ОДК осъществява 

общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст. Различните клубове, школи и 

извънучилищни форми към ЦПЛР - ОДК се посещават от 540 деца и ученици, които се 

обучават от 9 високо квалифицирани педагогически специалисти. 

2. Център за подкрепа на личностното развитие Комплекс ученически 

общежития „Родопи”- извършва образователно-възпитателни и социални дейности. 

През учебната 2021/2022 година центъра се ползва от 135 ученици. Образователно-

възпитателните дейности в Центъра се извършват в съответствие с държавните 

образователни стандарти и указанията на МОН, утвърдените от директора планове, 

програми, правилници и дневен режим и включват: подпомагане самоподготовката на 

учениците; утвърждаване на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура; стимулиране развитието на индивидуалността и творческите заложби на 

учениците и мотивиране за здравословен начин на живот. 

Центърът разработва и прилага цялостни политики за подкрепа за личностно 

развитие на ученика в съответствие с индивидуалните му потребности; за изграждане 
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на позитивен организационен  климат, като създава условия за ефективна комуникация, 

толерантни взаимоотношения и позитивна дисциплина.  

3. Център за подкрепа на личностното развитие -Астрономическата 

обсерватория „Славей Златев” – гр. Кърджали е със статут на извънучилищно 

учебно заведение. Основните приоритети, в работата са: разпространение и 

популяризиране на астрономическите познания, участие в космически проекти като 

партньор на водещи организации у нас и чужбина, работа по проблеми на съвременната 

астрономия. В центъра се провежда редовна кръжочна дейност, лекции за ученици от 

училищата в общината и региона, водят се демонстрационни и рутинни 

астрономически наблюдения. В центъра се надгражда върху познанията получени в 

учебните часове по астрономия, физика и природни науки. 

4. Център за подкрепа за личностното развитие - Център за кариерно 

ориентиране-Кърджали осъществява държавната и общинска политика за 

осигуряване на обща подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от 5 до 

18-годишна възраст (или до завършване на средно образование), като организира и 

провежда дейности за кариерно ориентиране и консултиране; 

 

Висши учебни заведения 

На територията на община Кърджали функционират 3 филиала на висши учебни 

заведения: 

 Филиал на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; 

 Филиал на Минно-геоложки университет „Неофит Рилски“; 

 Земеделски колеж към Висше училище по агробизнес и развитие на 

регионите гр. Пловдив. 

 

Изведени проблеми и трудности  в образователната система в община 

Кърджали: 

1. Наблюдава се недостиг на места в детски градини и съществуваща 

необходимост от разкриване на самостоятелна детска ясла в централната част на града 

и нова детска градина в кв.Възрожденци, където е съсредоточена голяма част от 

активното население в детеродна възраст.   

2.Голяма част от детските градини са в добро състояние, ремонтирани са и 

отговарят на стандартните изисквания, но в останалите е необходимо да се изгради 

достъпна архитектурна среда до и в сградата, чрез изграждане на рампи, безопасни 

парапети, нехлъзгави настилки, достъпно и пригодно за хора с увреждания санитарно-

хигиенни помещения. 

3.Проблем се явява осигуряването на мерките за безопасност в районите на 

училищните сгради, необходимо е поставянето на легнали полицаи и други съоръжения 

особено в централната градска зона. 

4.Необходимо е да се засили практическата насоченост на обучението към 

редица характерни отрасъла за общината. Бизнесът изпитва необходимост от 

специализация в определени направления – например туризъм и преработвателна 

промишленост, а социалните услуги и образователните институции изпитват 

затруднения в направление хуманитарни специалисти - психолог, логопед, социален 

работник, рехабилитатор, ерготерапевт и др.специфични длъжности. Утвърждаването 

на план-приема трябва да отразява нуждите на бизнеса и икономиката на територията 

на област Кърджали. 

5.Спортните уреди в дворовете на детските градини са остарели и недостатъчни, 

съществува необходимост от тяхната подмяна, както и обособяване и оборудване на 

площадки за децата. 

6.В детските градини няма достатъчно  компютърна техника и периферни 

устройства. 

При анализиране на ситуацията по отношение на предоставяне на 

образователни  услуги в община Кърджали могат да се направят следните изводи: 
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 Основен проблем, стоящ пред образованието, е демографският фактор – 

намаляване броя на децата в училищна възраст; 

 Проблем през последните години е пълняемостта на паралелките в училищата 

по селата. Съществуването на паралелки под определения минимален праг и 

сформирането на слети паралелки водят до спад в качеството на образованието; 

 Ниското качество на образованието води до по-ниски образователни амбиции у 

повечето деца. Това затваря кръга на неравнопоставеност в образователното 

развитие и ограничава шансовете на децата от селата за конкурентна реализация 

на пазара на труда, което е предпоставка за социална изолация;  

 Съществуването на маломерни паралелки не позволява провеждането на 

нормален учебно-възпитателен процес, не отговаря на интересите на децата и 

противоречи на основните приоритети за гарантиране на равен достъп до 

съизмеримо по качество образование; 

 Гарантирането на равен достъп до качествено образование не означава наличие 

на училище във всяко населено място, а задължение да се осигури възможност 

децата да посещават училище със съвременна материално-техническа база и да 

се обучават в конкурентна среда, в т.ч. да се провежда интегрирано обучение на 

децата от различните етнически групи. Това е тясно свързано с процеса на 

оптимизация на училищната мрежа;  

 Наложително е обхващането на всички деца в училище, в т. ч. и ромските, 

защото интеграцията на малцинствата в обществото може да се постигне само 

чрез висока степен на образование. 

 Преминаването на едносменен режим на обучение  в училищата ще доведе до 

проблем в няколко училища, които имат прием за първи клас по-голям, 

отколкото им позволява материалната база, което води до недостиг на класни 

стаи и невъзможност да се въведе едносменен режим на обучение. Приемът на 

всяко училище трябва да бъде съобразен с материалната база и условията за 

обучение. 

 

 (Приложение № 2 – таблица образование) 

 

7.3. Здравеопазване 
 

Здравеопазването в община Кърджали е структурирано, в съответствие с 

действащата в страната нормативна уредба в здравната сфера, а именно на: 

извънболнична медицинска и дентална помощ, болнична лечебна помощ и  неотложна 

медицинска помощ.  

Лечебните заведения за извънболнична помощ са: 

 амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуална 

практика за специализирана медицинска помощ; групова практика за 

специализирана медицинска помощ; медицински център и медико-

дентален център; диагностично-консултативен център; 

 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически 

лаборатории; 

 дентални центрове; 

 амбулатории за здравни грижи: индивидуална практика за здравни 

грижи; 

Лечебни заведения, които се намират в гр. Кърджали обслужват цялата област и 

имат важно значение за населението на общината. Общината разполага с добри 

специалисти, болници, медицински центрове и специализирани здравни заведения, 

които е необходимо да се поддържат в добро състояние, за да посрещат нуждите на 

населението на общината. 
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Първична извънболнична медицинска помощ  

Лечебните заведения за извънболнична помощ са регистрирани като 

амбулатории за първична медицинска помощ, които по своите функции и в зависимост 

от обслужващите ги общопрактикуващи лекари са два вида – индивидуални и групови 

практики.  По данни на РЗИ -Кърджали на територията на община Кърджали са 

регистрирани 22 индивидуални практики за първична извънболнична медицинска 

помощ и 2 групови практики за първична извънболнична медицинска помощ. 

В град Кърджали са регистрирани голям процент от индивидуалните практики, 

като в селата се наблюдава ограничен достъп до първична извънболнична медицинска 

помощ. Това поражда дисбаланс, като осигуреността в града е значително по-висока в 

сравнение със селата. В същото време, населението в по-малките населени места се 

характеризират с по-силна тенденция към остаряване и имат по-голяма нужда от 

медицинска грижа. 

Индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в община 

Кърджали са разположени в сгради публична общинска собственост, сгради, в които 

общината е в съсобственост с трети лица и собствени сгради или помещения.  

 

Специализирана извънболнична медицинска помощ  

В община Кърджали специализираната извънболнична медицинска помощ по 

данни на РЗИ -Кърджали се изпълнява от:  

 1 - Диагностично-консултативен център;  

 4 - Медицински центъра; 

 1 - Групова практика за специализирана медицинска помощ; 

 49 - Индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска 

помощ; 

 93- Индивидуални практики за първична извънболнична дентална помощ; 

 5 - Групови практики извънболнична дентална помощ; 

 6 – Медико-диагностични лаборатори;  

 10- Медико технически лаборатории. 

 

По отношение на специалистите се наблюдава неравномерно разпределение, 

основната част от тях са концентрирани в градския център. Населението в селата е със 

затруднен достъп до подобни специалисти, което води до рискове свързани с появата 

на усложнения и/или закъсняла диагноза.  

 

Лечебни заведения за болнична медицинска помощ  

На територията на общината има три лечебни заведения, които предлагат 

болнична медицинска помощ, обслужвайки цялото население на областта.  

 МБАЛ ”д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали  

 МБАЛ „Кърджали“ ООД  

 Държавна психиатрична болница в гр. Кърджали е с капацитет от 300 легла. 

  

Други лечебни и здравни заведения 

 Спешна медицинска помощ  

В област Кърджали има един ЦСМП, който е с осем филиала. Осигуреността с 

щат е достатъчна, но има сравнително голямо текучество сред лекарите. Основната 

тежест, се поема от средния медицински персонал. За подобряване качеството на 

оказваната спешна медицинска помощ е необходимо ресурсно осигуряване, 

повишаване квалификацията на персонала, готовност за бързо реагиране при аварии, 

бедствия и катастрофи в съответствие с европейските стандарти.  

 

 Хоспис „Червен кръст“ с капацитет от 20 човека;   

 Хоспис „Добролюбие“ с капацитет от 40 легла;  
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 Хоспис „Рай” без леглова база, за извършване на специализирана помощ в 

домашна среда.  

 Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Кърджали е лечебно заведение, в 

което медицински и други специалисти осъществяват наблюдение и специфични грижи 

за деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми. Към момента в дома се 

предоставят основно медицински тип грижи.  

 Регионална здравна инспекция- Кърджали. 

Звено „Училищно и детско здравеопазване” към Община Кърджали 

С особено внимание се работи и в сферата на училищното и детско здравеопазване, 

което е звено към община Кърджали. В училищата и детските градини в града и селата 

функционират здравни кабинета. В звеното са назначени общо 75 медицински 

специалисти: здравни кабинети- 47 броя; яслени групи – 28 броя.  

 Методическото ръководство на медицинските специалисти се осъществява от РЗИ 

и Община Кърджали. Квалификацията на медицинския персонал периодично се 

повишава чрез провеждане на обучителни семинари. 

 

Контрол върху заразните болести и извършени дейности по 

имунизационния календар на Р. България. 

РЗИ-Кърджали провежда ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и 

контрол на заразните болести, контрол по спазване на действащата нормативна уредба, 

касаеща надзора на заразните болести, превенцията и контрол  на ВБИ в лечебните 

заведения за болнична и извънболнична помощ. В РЗИ се извършва своевременно 

проучване, регистриране, съобщаване и отчет на заразните болести, съгласно Наредба  

№21 на МЗ. За община Кърджали през 2022г.са регистрирани общо 1813 заразни 

заболявания (3.497 %). 

Осигуряването на имунизационната програма с ваксини и биопродукти през 

годината се извършва въз основа на годишен план за профилактичните имунизации и 

реимунизации.  

Имунизационен обхват със задължителни имунизации и реимунизации за първо 

шестмесечие на 2022г. е следният: 

Имунизация срещу: Имунизационен обхват: 

(%) 

Туберкулоза 

(Новородени) 

99.3 

Вирусен хепатит тип Б 

(новородени) 

100 

Вирусен хепатит тип Б 

(трети прием) 

81.0 

Дифтерия, тетанус, коклюш 

(трети прием) 

81.0 

Полиомиелит  

(трети прием) 

81.0 

Хемофилус инфлуенце тип Б  

(трети прием) 

81.0 

Пневмококова инфекция  

(трети прием) 

78.4 

Морбили, пароти, рубеола (на 13 

месеца) 

84.1 

Морбили, пароти, рубеола  

(на 12 години) 

67.7 

Тетанус, дифтерия  40.9 

Проба Манту на 7г.  76.3 

Източник на информация: РЗИ-Кърджали 
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През първо шестмесечие на 2022г. в област Кърджали са извършени следните 

препоръчителни и целеви имунизации: - против бяс са имунизирани 11 лица след 

ухапване от куче, КХТ – работещи в здравни заведения са имунизирани 22 лица, ТТ 

при нараняване -6, имунизирани срещу ротавирусни инфекции с двудозова схема – 198 

деца, с проба МАНТУ / 5 МЕ ППД/ в Пневмофтизиатрично отделение на МБАЛ ,,Д-р 

Атанас Дафовски‘‘ АД гр. Кърджали са обхванати 261 лица, от който три лица са с 

отрицателна проба. 

По Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 

в Република България 2021-2024г. от подлежащите на имунизация в област Кърджали 

за 2022 година на 12 годишна възраст 592 девойки, са обхванати с първи прием – 3 

(0,5%), с втори прием- 4 (0,7%), на 13 години от подлежащите 618 с първи и втори 

прием – 1 (0,2%), с втори прием 3 (0,5%). 

 

РЗИ-Кърджали активно осъществява дейности по промоция  на здравето и 

интегрирана профилактика на болестите по международни и национални 

профилактични програми. Работи се по следните програми: 

1.Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции (СПИ) 2021-2025г. 

2.Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-

2025 г.  

2.1. Дейности, насочени към намаляване на факторите на риска за здравето: 

употреба на тютюневи изделия, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на 

хранене и ниска физическа активност  

2.2. Дейности, насочени към ранно откриване на ХНБ: онкологични 

заболявания, диабет тип 2 и хронични белодробни болести  

        3. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България (2021-2025 г.) 

         4. Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Република България 

 

Основните проблеми касаещи здравната система в община Кърджали могат да се 

обобщят по следния начин: 

− Недостатъчни средства за модернизиране на болничната техника и 

средства за мотивиране на медицинския персонал; 

− Застаряване на квалифицирания медицински състав; 

− Недостиг на общо практикуващи лекари в селата; 

− Затруднен достъп до лекарска помощ в отдалечените и труднодостъпни 

населени места в общината; 

− Недостатъчни и целенасочени кампании за превенция на здравето; 

− Висок дял на неосигурени лица в малките населени места. 

Като цяло, общината има сравнително малко възможности за въздействие в 

областта на здравеопазването, поради по-малките отговорности, с които разполага. 

 

 (Приложение № 3 таблица здравеопазване) 
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8. Информация и прогноза за необходимите 

служители за извършване на дейността по 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги 
8.1. Информация за текущото състояние на работещите в 

социалните и интегрираните здравно-социални услуги, действащи на 

територията на общината 
 

1. Дневен център за деца с увреждания „Надежда”, с адрес: гр. Кърджали, кв. 

„Студен Кладенец”, ул. „Детелина” №7.  

В социалната услуга са назначени достатъчно на брой и с необходимата 

професионална подготовка служители. Минималният брой по основните категории 

служители в услугата е съобразен с броя на потребителите. Общата численост на 

персонала в утвърденото длъжностно щатно разписание е 12.5 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 0.5 

броя: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 6 броя:  - социален работник-1 бр., рехабилитатор-1 бр., медицинска сестра-1 

бр.,   специален педагог-1 бр., психолог-1 бр., логопед-1 бр.; 

 Препоръчителни специалисти в зависимост от вида на СУ-2 броя: педагог – 2 

бр., 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 3 броя: -

санитар-3 бр.; 

  Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  1 брой:  домакин – 0,5 бр. 

и работник-поддръжка – 0,5 бр.. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

 

2. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 

семейства, с адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №50 –  проект „Заедно за 

децата на Кърджали -2”, финансиран по ОП РЧР 

Минималният брой по основните категории служители в услугата е съобразен с 

броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото длъжностно 

щатно разписание е 20 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор -1;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 13 броя:  - социален работник-2 бр., рехабилитатор-2 бр., медицинска сестра-1 

бр.,   възпитател-3 бр., психолог-2 бр., логопед-2 бр. и трудотерапевт – 1 бр.; 

 Препоръчителни специалисти в зависимост от вида на СУ-1 брой: педагог – 1 

бр., 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 3 броя: -

детегледач -3 бр.; 

  Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  2 брой:  хигиенист – 1 бр.; 

домакин – 0,5 бр. и работник-поддръжка – 0,5 бр.. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание не отговаря на 

броя на назначените, в социалната услуга има незаети длъжности 2 броя логопед и 1 

брой психолог. 

3. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с адрес: гр. 

Кърджали, кв. „Студен Кладенец”, ул. „Детелина” №7.  
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В социалната услуга са назначени достатъчно на брой и с необходимата 

професионална подготовка служители. Минималният брой по основните категории 

служители в услугата е съобразен с броя на потребителите. Общата численост на 

персонала в утвърденото длъжностно щатно разписание е 13.5 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 0.5 

броя: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 7 броя:  - социален работник-1 бр., кинезитерапевт-1 бр., медицинска сестра-1 

бр.,   трудотерапевт -3 бр., психолог-1 бр.; 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 3 броя: -

санитар-5 бр.; 

  Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  1 брой:  домакин – 0,5 бр. 

и работник-поддръжка – 0,5 бр. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

 

4. Център за подкрепа на лица с увреждания,вкл.с тежки множествени 

увреждания и техните семейства, с адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №52 - 

проект „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки 

множествени увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали“ , 

финансиран по ОП РЧР 

Минималният брой по основните категории служители в услугата е съобразен с 

броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото длъжностно 

щатно разписание е 19 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на СУ – 10 

броя: - социален работник-2 бр., рехабилитатор -2 бр., медицинска сестра-2 бр.,   

трудотерапевт -2 бр., психолог-1 бр. логопед – 1 бр. - незает; 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 4 броя: -

личен асистент -4 бр. , 1 незает щат; 

  Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  4 броя:  хигиенист – 2 бр., 

домакин – 1  бр. и шофьор – 1 бр.. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание не отговаря на 

броя на назначените, в социалната услуга има незаета длъжност – логопед – 1 бр. 

 

5. Център за социална рехабилитация и интеграция „Орфей”, с адрес гр. 

Кърджали, кв. „Байкал”,  ул. „Славянска“ № 9. 

В социалната услуга са назначени 6 броя служители с необходимата 

професионална подготовка. Минималният брой по основните категории служители в 

услугата е съобразен с броя на потребителите. Общата численост на персонала в 

утвърденото длъжностно щатно разписание е 7.5 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

броя: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 5,5 броя:  - социален работник-2 бр., рехабилитатор-0,5 бр./незает щат/, 

трудотерапевт -2 бр. /1 незает щат/, психолог-1 бр.; 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 1 брой: -

санитар-1 бр.; 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание не отговаря на 

броя на назначените, в социалната услуга  има незаети длъжности: 1 – трудотерапевт и 

0.5 - рехабилитатор. 
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6. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и с интелектуални затруднения, с адрес: гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 –Проект  „Социално включване на лицата с психични 

разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран по ОП РЧР 
Минималният брой по основните категории служители в услугата е съобразен с 

броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото длъжностно 

щатно разписание е 15  щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 9 броя:  - социален работник-2 бр., рехабилитатор-2 бр., медицински 

специалист -2 бр.,   трудотерапевт -1 бр., психолог-2 бр.; 

 Препоръчителни специалисти в зависимост от вида на СУ-2  броя: 

арттерапевт – 1 бр. и консултант – юридическа подкрепа – 1 бр., 

 Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  2  броя:  хигиенист – 1 бр. 

и шофьор – 1 бр.. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание не отговаря на 

броя на назначените, в социалната услуга има незаети длъжности- рехабилитатор – 1 

бр., психолог – 1 бр., логопед – 1 бр., консултант-юридическа подкрепа- 0,5 бр., и 

шофьор – 0,5 бр. 

 

 

7. Център за обществена подкрепа, с 4 места за кризисно настаняване, с 

адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №50 –  проект „Заедно за децата на 

Кърджали -2”, финансиран по ОП РЧР 

 

Минималният брой по основните категории служители в услугата е съобразен с 

броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото длъжностно 

щатно разписание е 21 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 12 броя:  - социален работник-3 бр., педагог-2 бр., медицинска сестра-1 бр.,   

възпитател -2 бр., психолог-2 бр., логопед – 2 бр.; 

 Препоръчителни специалисти в зависимост от вида на СУ-3  броя: 

ерготерапевт – 2 бр. и юрист – 1 бр., 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 4 броя: -

детегледач-3 бр. и хигиенист – 1 бр.; 

  Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  1 брой:  домакин – 0,5 бр. 

и шофьор – 0,5 бр.. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание не  отговаря на 

броя на назначените, в социалната услуга има незаети длъжности – психолог-1 бр. и 

логопед – 2 бр.. 

 

 

8. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детска 

мечта”, с адрес гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. „Проф. акад. Любомир 

Милетич” №3.  

В социалната услуга са назначени 8 броя служители с необходимата 

професионална подготовка. Минималният брой по основните категории служители в 

услугата е съобразен с броя на потребителите. Общата численост на персонала в 

утвърденото длъжностно щатно разписание е 8 щата, който включва:   
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 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 3 броя:  - социален работник-1 бр., медицинска сестра -1 бр., педагог -1 бр.; 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 4 брой: -

детегледач-1 бр.; 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

 

 

9. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с адрес: гр. 

Кърджали, кв. „Гледка”, ул.”Тина Киркова” №25. 

В социалната услуга са назначени 13 броя служители с необходимата 

професионална подготовка. Минималният брой по основните категории служители в 

услугата е съобразен с броя на потребителите. Общата численост на персонала в 

утвърденото длъжностно щатно разписание е 8 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 3.5 броя:  - социален работник-1 бр., психолог -1 бр., възпитател -1,5 бр.; 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 6 брой: -

детегледач-6 бр.; 

 Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  1.5 броя:  домакин – 1 бр. и 

общ работник – 0,5 бр.. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

10. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания, с адрес: гр-Кърджали, кв.Веселчане, ул. Мир №19. 
 

В социалната услуга са назначени служители с необходимата професионална 

подготовка. Минималният брой по основните категории служители в услугата е 

съобразен с броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото 

длъжностно щатно разписание е 14 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 5 броя:  - социален работник-1 бр., медицинска сестра -3  бр., възпитател -1 

бр.; 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 6 брой: -

детегледач-6 бр.; 

 Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  2 броя:  домакин – 1 бр. и 

готвач –1 бр. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

 

11. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания, с адрес: гр.Кърджали, ул. „Средец” №14. 

В социалната услуга са назначени служители с необходимата професионална 

подготовка. Минималният брой по основните категории служители в услугата е 

съобразен с броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото 

длъжностно щатно разписание е 14 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  
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 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 3.5 броя:  - социален работник-1 бр., медицинска сестра -2.5  бр., ; 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 8 брой: -

детегледач-8 бр.; 

 Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  1.5 броя:  домакин – 1 бр. и 

готвач –0.5 бр. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

  

12. Наблюдавано жилище с адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №52 

–  проект „Заедно за децата на Кърджали -2”, финансиран по ОП РЧР 

В социалната услуга са назначени служители с необходимата професионална 

подготовка. Минималният брой по основните категории служители в услугата е 

съобразен с броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото 

длъжностно щатно разписание е 2 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 1  брой:  - социален работник-1 бр.; 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

 

13. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с адрес гр.Кърджали, 

кв. „Байкал”, ул. „Ген. Чернозубов” №56. 

 

В социалната услуга са назначени служители с необходимата професионална 

подготовка. Минималният брой по основните категории служители в услугата е 

съобразен с броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото 

длъжностно щатно разписание е 5 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 4  броя:  - социален работник-1 бр. и възпитатели – 3 бр. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

 

 

14. Социална услуга „Асистентска подкрепа“ с адрес: гр. Кърджали, бул. 

„България“ № 41 

Минималният брой по основните категории служители в услугата е съобразен с 

броя на потребителите. Общата численост на персонала в утвърденото длъжностно 

щатно разписание е 61 щата, който включва:   

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 3  броя:  - социален работник-2 бр. и личен състав/счетоводител – 1 бр. 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 88 броя 

лични асистенти /почасова заетост от 3 до 8 часа/ 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

 

15. Дом за стари хора, с адрес: гр.Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. 

Детелина“ 6. 

 В социалната услуга са назначени служители с необходимата 

професионална подготовка. Минималният брой по основните категории служители в 
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услугата е съобразен с броя на потребителите. Общата численост на персонала в 

утвърденото длъжностно щатно разписание е 13.3 щата, който включва:   

 

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на СУ - 1 

брой: - директор;  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – 4 броя:  - социален работник-1 бр., медицинска сестра-3 бр.; 

 Препоръчителни специалисти в зависимост от вида на СУ-1 броя: 

трудотерапевт – 1 бр.; 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – 4.5 броя: -

санитар -4.5 бр.; 

  Служители, подпомагащи функционирането на СУ -  2.8 броя:  касиер-домакин 

– 1 бр., готвач- 1 бр., работник-поддръжка на сгради – 0,5 бр. и счетоводител – 0.3 бр.. 

Общият брой на служителите по длъжностно щатно разписание отговаря на броя 

на назначените, в социалната услуга няма незаети длъжности. 

 

 

 (Приложение № 4 – таблица персонал) 

 

8.2. Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
   

По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали към 30.11.2022г. равнището 

на безработица в Община Кърджали е 4,49%. 

Обявените работни места са предимно за работници в шивашката 

промишленост, машиностроене, хотелиерство и ресторантьорство, здравеопазване и 

търговия. Традиционно през м. септември преобладаващия брой места са за учители и 

друг персонал в сферата на образованието.  

По отношение на търсенето на работа от страна на регистрираните търсещи 

работа лица в ДБТ Кърджали: 

 - на първичен пазар на труда се търси предимно ниско квалифицирана работа – 

хигиенист, санитар, общ работник, работник спомагателни шивашки дейностти. Лицата 

със средно образование предпочитат позиции в търговията, хотелиерство и 

ресторантьорство. От лицата с висше образование най-голям брой са учителите, които 

желаят да работят по специалността си. 

 - сред голяма част от регистрираните търсещи работа лица, преобладава 

желанието за работа по програми за заетост с месторабота по населените места, поради 

отдалеченост и липса на редовен транспорт до града. 

Структура на безработните лица от наблюдаваните групи на пазара на труда. 

1.По възрастови критерии: 

- младежи до 29г.-143 броя; 

- над 50г. – 518 броя. 

 2.По образование: 

- висше – 213 броя; 

- средно – 594 броя; 

- основно – 300 броя; 

- начално и по-ниско – 193 броя. 

3. По рискови групи: 

- с трайно намалена работоспособност – 59 броя; 

- майки с деца до 3 год. – 67 броя; 

- освободени от МЛС – 4 броя. 

 Групи в неравностойно положение на пазара на труда: 
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Това са младежите до 29г., лицата над 50г., безработните без квалификация, 

както и продължително безработните над 1 година и лицата с увреждания. 

 Заявени свободни работни места на първичен пазар на труда в Община 

Кърджали: 

Към 30.11.2022г. заявените свободни места в ДБТ-Кърджали са: 1398 

От тях с работническа професия 367 броя,  за специалисти 228 броя, без 

квалификация 803 броя. 

 Реализация на програми, насърчителни мерки за заетост и заетост и 

обучение по схеми на ОП „РЧР”: 

През 2022 г. общо постъпилите на работа в община Кърджали търсещи работа 

лица  в ДБТ-Кърджали са 1222 броя. Включените в субсидирана заетост са 366 броя, от 

които 18 броя са започнали работа по мерки за заетост по ЗНЗ, 99 са лицата работили 

по програми, финансирани от държавния бюджет и 249 по схеми и проекти на ОП 

„РЧР”. Включените в обучение през анализираната година са 24 броя. 

Видно от представената информация на ДБТ-Кърджали, е че няма регистирирани лица 

с медицинско образование, с образование в областта на „Хуманитарните науки“ или с 

предишен опит в социалните услуги. Община Кърджали изпитва сериозни затруднения 

при намиране на специалисти със специфична професионална насоченост като 

психолози, логопеди и рехабилитатори. 

 

8.3. Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги: 
 

№ Социална услуга Броя 

назначени 

служители 

Незаети 

длъжности 

Прогноза за 

необходими 

служители 

Изменение 

на щатно 

разписание  

1. Дневен център за 

деца с увреждания 

12.5 0 21 Налага се 

изменение 

2. Дневен център за 

подкрепа на деца с 

увреждания и 

техните семейства - 

проект 

19 3 22 Налага се 

изменение 

3. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания 

13.5 0 21 Налага се 

изменение 

4. Център за подкрепа 

на лица с 

увреждания,вкл.с 

тежки множествени 

увреждания и 

техните семейства - 

проект 

19 1 20 Налага се 

изменение 

5. Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция 

„Орфей” 

7.5 1.5 11 Налага се 

изменение 

6. Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция за лица 

15 4 16 Налага се 

изменение 
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с психични 

разстройства и с 

интелектуални 

затруднения -

проект 

7. Център за 

обществена 

подкрепа - проект 

21 3 27 Налага се 

изменение 

8. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 

„Детска мечта” 

8 0 9 Налага се 

изменение 

9. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

тип за деца без 

увреждания-Гледка 

13 0 13 Не се налага 

изменение 

10. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца и 

младежи с 

увреждания- 

кв.Веселчане 

14 0 14 Не се налага 

изменение 

11. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца и 

младежи с 

увреждания - ул. 

„Средец” 

14 0 14 Не се налага 

изменение 

12. Наблюдавано 

жилище -проект 

2 0 2 Налага се 

изменение 

13. Защитено жилище 

за лица с умствена 

изостаналост 

5 0 7 Налага се 

изменение 

14. Социална услуга 

„Асистентска 

подкрепа“ 

61 0 105 Налага се 

изменение 

15. Дом за стари хора 13,3 0 12 Налага се 

изменение 

 

При съпоставка на данните с утвърдените щатни разписания на социалните услуги се 

вижда, че в повечето социални услуги ще се наложи да се извършат промени в 

длъжностните разписания за постигането на съответствие с изискванията за брой, 

квалификация и състав на служителите, заложени в стандартите за качество по НКСУ.  

 

9. Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
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Максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се осигурява 

изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, по видове социални 

услуги: 

 

 
1 

Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, 

т. 1 от ЗСУ е: 23 
 
броя 

     

Въведени 
 

Междинен 
 

 Стойност на Относителна данни по резултат по 

 критерия тежест на критерия, критерия, 

Критериите въз основа на които е определен броя са: /1000 души критерия, % брой брой 

а) общ брой на населението 0,3 25% 71404 5,36 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,35 25% 58008 5,08 
 общ брой на децата до 18-годишна     

в) възраст 1,9 25% 13396 6,36 
 общ брой на лицата в надтрудоспособна     

г) възраст 1,5 25% 16419 6,16 
 Общ резултат без  

закръгление 22,95 

 
 

2 

Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, 

т. 2 от ЗСУ е: 33 
 
броя 

     

Въведени 
 

Междинен 
 

 Стойност на Относителна данни по резултат по 

 критерия тежест на критерия, критерия, 

Критериите въз основа на които е определен броя са: /1000 души критерия, % брой брой 

а) общ брой на населението 0,4 25% 71404 7,14 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,5 25% 58008 7,25 
 общ брой на децата до 18-годишна     

в) възраст 2,7 25% 13396 9,04 
 общ брой на лицата в надтрудоспособна     

г) възраст 2,1 25% 16419 8,62 
 Общ резултат без  

закръгление 32,05 

 
 

3 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга информиране и консултиране 

по чл. 15, т. 1 от ЗСУ е: 131 
 

броя 

     

Въведени 
 

Междинен 
 

 Стойност на Относителна данни по резултат по 

 Критерия тежест на критерия, критерия, 

Критериите въз основа на които е определен броя са: /1000 души критерия, % брой брой 

а) общ брой на населението 1,35 20% 71404 19,28 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 20% 58008 18,56 
 общ брой на децата до 18-годишна     

в) възраст 9,1 20% 13396 24,38 
 общ брой на пълнолетните лица с трайни     

г) увреждания 22 15% 8870 29,27 
 общ брой на децата с трайни увреждания     

д) до 18-годишна възраст 325 15% 551 26,86 

е) общ брой на децата от 0 до 7 г. 20 10% 5859 11,72 

 Общ резултат без  

закръгление 130,07 

 
 

4 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга застъпничество и 

посредничество по чл. 15, т. 2 от ЗСУ е: 83 
 

броя 
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Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,9 20% 71404 12,85 
 б) общ брой на пълнолетните лица 1,1 20% 58008 12,76  

 
в) 

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 
 

6 
 

20% 
 

13396 
 

16,08 

 
г) 

 
общ брой на лицата с трайни увреждания 

 
13,5 

 
20% 

 
9421 

 
25,44 

 
д) 

общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 
 

4,65 
 

20% 
 

16419 
 

15,27 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

82,40 
 

 

 

5 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 
15, т. 4 от ЗСУ е: 174 

 

броя 

     

Въведени 
 

Междинен 
 

 Стойност на Относителна данни по резултат по 

 критерия тежест на критерия, критерия, 

Критериите въз основа на които е определен броя са: /1000 души критерия, % брой брой 

а) общ брой на населението 1,7 20% 71404 24,28 

б) общ брой на пълнолетните лица 2 20% 58008 23,20 
 общ брой на децата до 18-годишна     

в) възраст 11,5 20% 13396 30,81 
 общ брой на пълнолетните лица с трайни     

г) увреждания 28 20% 8870 49,67 
 общ брой на децата с трайни увреждания     

д) до 18-годишна възраст 410 20% 551 45,18 

 Общ резултат без  

закръгление 173,15 
 

 

6 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга обучение за придобиване на 
умения по чл. 15, т. 5 от ЗСУ е: 105 

 

броя 

     

Въведени 
 

Междинен 
 

 Стойност на Относителна данни по резултат по 

 критерия тежест на критерия, критерия, 

Критериите въз основа на които е определен броя са: /1000 души критерия, % брой брой 

а) общ брой на населението 1,4 20% 71404 19,99 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 20% 58008 18,56 
 общ брой на децата до 18-годишна     

в) възраст 9,2 20% 13396 24,65 
 общ брой на пълнолетните лица с трайни     

г) увреждания 22 20% 8870 39,03 
 общ брой на децата с трайни увреждания     

д) до 18-годишна възраст 20 20% 551 2,20 

 Общ резултат без  

закръгление 104,44 
 

 

7 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга подкрепа за придобиване на 

трудови умения по чл. 15, т. 6 от ЗСУ е: 50 
 

броя 

     

Въведени 
 

Междинен 
 

 Стойност на Относителна данни по резултат по 

 критерия тежест на критерия, критерия, 

Критериите въз основа на които е определен броя са: /1000 души критерия, % брой брой 

а) общ брой на населението 0,7 50% 71404 24,99 
  

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

    

б) увреждания в трудоспособна възраст 12 50% 4103 24,62 

 Общ резултат без  

закръгление 49,61 
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8 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за деца с трайни 

увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ е: 66 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,6 20% 71404 8,57 

 
б) 

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 
 

4 

 
40% 

 
13396 

 
21,43 

 
в) 

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
 

140 
 

40% 
 

551 
 

30,86 
 за заместваща грижа чрез дневна грижа  

 

 
г) 

 

общ брой на децата с трайни увреждания, 

живеещи в домашна среда 

 

 
8 

 

 
100% 

 

 
546 

 

 
4,37 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

65,23 
 

 

9 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ е: 151 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 1,4 20% 71404 19,99 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 40% 58008 37,13 

 
в) 

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
 

23 
 

40% 
 

8870 
 

81,60 
 за заместваща грижа чрез дневна грижа  

 
 

 
г) 

брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 
 

 
20 

 
 

 
100% 

 
 

 
585 

 
 

 
11,70 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

150,42 
 

 

10 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца без 

увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 13 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,15 20% 71404 2,14 

 
б) 

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 
 

1 
 

40% 
 

13396 
 

5,36 

 
в) 

брой на децата без увреждания до 18- 

годишна възраст 
 

1 
 

40% 
 

12845 
 

5,14 

 Общ резултат без 
закръгление 

 
12,64 

 

 

11 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 18 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,17 20% 71404 2,43 

 
б) 

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 
 

1,1 
 

40% 
 

13396 
 

5,89 

 
в) 

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
 

40 

 
40% 

 
551 

 
8,82 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

17,14 
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12 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 123 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,5 25% 71404 8,93 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,6 25% 58008 8,70 

 
в) 

общ брой на пълнолетните лица с трайни 
увреждания 

 
8 

 
25% 

 
8870 

 
17,74 

 
г) 

общ брой на пълнолетните лица с 

психични разстройства 
 

230 
 

25% 
 

1456 
 

83,72 
 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 
 

 
д) 

брой на пълнолетните лица с психични 
разстройства в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 
 

 
70 

 
 

 
100% 

 
 

 
48 

 
 

 
3,36 

 Общ резултат без 
закръгление 

 
122,45 

 

 

13 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

пълнолетни лица с интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 55 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,5 25% 71404 8,93 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,6 25% 58008 8,70 

 
в) 

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
 

8,3 
 

25% 
 

8870 
 

18,41 

 
г) 

общ брой на пълнолетните лица с 

интелектуални затруднения 
 

146 
 

25% 
 

412 
 

15,04 
 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 
 

 
д) 

брой на пълнолетните лица с 

интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, 

живеещи в домашна среда 

 
 

 
73 

 
 

 
100% 

 
 

 
52 

 
 

 
3,80 

 Общ резултат без 
закръгление 

 
54,87 

 

 

14 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 165 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,3 25% 71404 5,36 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,35 25% 58008 5,08 

 
в) 

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
 

4,7 
 

25% 
 

8870 
 

10,42 

 
г) 

общ брой на пълнолетните лица с 

физически увреждания 
 

83 
 

25% 
 

6038 
 

125,29 
 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 
 

 
д) 

брой на пълнолетните лица с физически 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 
 

 
42 

 
 

 
100% 

 
 

 
426 

 
 

 
17,89 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

164,03 
 

 

 

15 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 22 
 

броя 



 

 63 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,3 25% 71404 5,36 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,3 25% 58008 4,35 

 
в) 

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
 

4,5 
 

25% 
 

8870 
 

9,98 

 
г) 

общ брой на пълнолетните лица с 

деменция 
 

20 
 

25% 
 

268 
 

1,34 
 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 
 

 
д) 

 

брой на пълнолетните лица с деменция в 

невъзможност за самообслужване, 

живеещи в домашна среда 

 
 

 
5 

 
 

 
100% 

 
 

 
32 

 
 

 
0,16 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

21,18 
 

 

16 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

пълнолетни лица със сетивни увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 16 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,05 25% 71404 0,89 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,06 25% 58008 0,87 

 
в) 

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
 

0,8 
 

25% 
 

8870 
 

1,77 

 
г) 

общ брой на пълнолетните лица със 

сетивни увреждания 
 

35 
 

25% 
 

1247 
 

10,91 
 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 
 

 
д) 

брой на пълнолетните лица със сетивни 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 
 

 
17 

 
 

 
100% 

 
 

 
58 

 
 

 
0,99 

 Общ резултат без 
закръгление 

 
15,43 
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Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 90 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 1 30% 71404 21,42 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,2 30% 58008 20,88 

 
в) 

брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст без увреждания 
 

8 
 

40% 
 

11652 
 

37,29 
 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 
 

 
г) 

брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст без увреждания в невъзможност 

за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 
 

 
8 

 
 

 
100% 

 
 

 
1196 

 
 

 
9,57 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

89,16 
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Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи са: 

 

5 

 

 
броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат 

по критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,04 20% 71404 0,57 



 

 64 

 

б) 
общ брой на децата до 18-годишна 
възраст 

 

0,25 
 

30% 
 

13396 
 

1,00 

 
в) 

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
 

10 
 

50% 
 

551 
 

2,76 
 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 
г) 

брой на живеещите в домашна среда деца 

с трайни увреждания 
 

1 
 

100% 
 

546 
 

0,55 
 Общ резултат без 

закръгление 
 

4,88 
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Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни 

медицински грижи са: 

 

20 

 

 
броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат 

по критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,1 20% 71404 1,43 

 

б) 
 

общ брой на пълнолетните лица 
 

0,1 
 

30% 
 

58008 
 

1,74 

 

 
в) 

 

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ 

 

 
14,5 

 

 
50% 

 

 
725 

 

 
5,26 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 

 
г) 

брой на живеещите в домашна среда 

пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 

 

 
16 

 

 
100% 

 

 
698 

 

 
11,17 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

19,59 
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Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от 

постоянни медицински грижи са: 

 

15 

 

 
броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат 

по критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,05 20% 71404 0,71 

 

б) 
общ брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст 

 

0,3 
 

30% 
 

16419 
 

1,48 

 

 
в) 

общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за 

самообслужване 

 

 
5 

 

 
50% 

 

 
1632 

 

 
4,08 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

 

 
г) 

брой на живеещите в домашна среда лица 

в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 

 

 
5 

 

 
100% 

 

 
1562 

 

 
7,81 

 Общ резултат без 
закръгление 

 

14,08 
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Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за 

бездомни лица по чл. 15, т. 9 от ЗСУ е: 4 
 

броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат 

по критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,05 50% 71404 1,79 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,06 50% 58008 1,74 
 Общ резултат без 

закръгление 
 

3,53 
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Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за лица 

в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9 от ЗСУ е: 6 
 

броя 



 

 65 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат 

по критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,1 30% 71404 2,14 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 35% 58008 2,03 

 
в) 

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 
 

0,35 
 

35% 
 

13396 
 

1,64 
 Общ резултат без 

закръгление 
 

5,81 
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Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за 

деца, пострадали от домашно насилие и деца – жертви на трафик по чл. 15, т. 9 от ЗСУ е: 

 

5 

 

 
броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат 

по критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,1 50% 71404 3,57 

 

б) 

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 
 

0,2 
 

50% 
 

13396 
 

1,34 
 Общ резултат без 

закръгление 
 

4,91 
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Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за 

пълнолетните лица, пострадали от домашно насилие и лица – жертви на трафик по чл. 15, т. 

9 от ЗСУ е: 

 

7 

 

 
броя 

  
 
 
 
 

Критериите въз основа на които е определен броя са: 

 

 
Стойност на 

критерия 

/1000 души 

 

 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

 

Въведени 

данни по 

критерия, 

брой 

 

Междинен 

резултат 

по критерия, 

брой 

 

а) общ брой на населението 0,1 50% 71404 3,57 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 50% 58008 2,90 
 Общ резултат без 

закръгление 
 

6,47 

 

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА  

Максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се осигурява изцяло или 

частично финансиране от държавния бюджет, по видове социални услуги: 
 
1  

Максималният брой на потребителите на общодостъпните 

социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗСУ е: 

 

23 
броя 

 
2 

 
Максималният брой на потребителите на общодостъпните 
социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗСУ е: 

33 
 

броя 

 
3 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга информиране и консултиране по чл. 15, т. 1 от ЗСУ 
е: 

    131 
 

броя 

 
4 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2 от 
ЗСУ е: 

83 
 

броя 

 
5 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4 от ЗСУ е: 

174 
 

броя 

 
6 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга обучение за придобиване на умения по чл. 15, т. 5 
от ЗСУ е: 

105 
 

броя 

 
7 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга подкрепа за придобиване на трудови умения по чл. 
15, т. 6 от ЗСУ е: 

50 
 

броя 

 



 

 66 

 
8 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга дневна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 
15, т. 7 от ЗСУ е: 

66 
 

броя 

 
9 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 
увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ е: 

151 
 

броя 

 
10 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга резидентна грижа за деца без увреждания по чл. 15, 
т. 8 от ЗСУ е: 

13 
 

броя 

 
11 

 
Максималният брой на потребителите на социалната  
услуга резидентна грижа за деца с трайни увреждания по 
чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

18 
 

броя 

 
12 

 
Максималният брой на потребителите на социалната  
услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с психични 
разстройства по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

123 
 

броя 

 
13 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с 
интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

55 
 

броя 

 
14 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с физически 
увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

165 
 

броя 

 
15 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 
по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

22 
 

броя 

 
16 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни 
увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

16 
 

броя 

 
17 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 
възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

90 
 

броя 

 

 
18 

 
Максималният брой на потребителите на интегрираните 
здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с 
трайни увреждания с потребност от постоянни 
медицински грижи са: 

 

5 

 

 
броя 

 

 
19 

 
Максималният брой на потребителите на интегрираните 
здравно-социални услуги за резидентна грижа за 
пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от 
постоянни медицински грижи са: 

 

20 

 

 
броя 

 

 
20 

 
Максималният брой на потребителите на интегрираните 
здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни 
хора в невъзможност за самообслужване с потребност от 
постоянни медицински грижи са: 

 

15 

 

 
броя 

 
21 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга осигуряване на подслон за бездомни лица по чл. 15, 
т. 9 от ЗСУ е: 

4 
 

броя 

 
22 

 
Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга осигуряване на подслон за лица в кризисна 
ситуация по чл. 15, т. 9 от ЗСУ е: 

6 
 

броя 

 

 
23 

Максималният брой на потребителите на социалната 

услуга осигуряване на подслон за деца, пострадали от 

домашно насилие и деца – жертви на трафик по чл. 15, т. 

9 от ЗСУ е: 

 

5 

 

 
броя 

 

 
24 

Максималният брой на потребителите на социалната 
услуга осигуряване на подслон за пълнолетните лица, 
пострадали от домашно насилие и лица – жертви на 
трафик по чл. 15, т. 9 от ЗСУ е: 

 

7 

 

 
броя 
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10.Изводи 
 

Вземайки предвид фиксираните проценти, посочени в Приложение № 6 – схема 

за трансформиране от утвърдената сруктура на Анализа на потребностите, както и броя 

места по последно издадените от изпълнителния директор на АСП заповеди за всяка 

една социална услуга (с наименование по отменените чл. 36, ал. 2 и 3, т. 3 и чл. 41а от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане), държавно делегирана 

дейност, функционираща на територията на община Кърджали, съществуващите 

социални услуги се декомпозират по дейностите, посочени в чл. 15 от Закона за 

социалните услуги, по следния начин: 

Таблица  № 1 

 Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани здравно-социални 

услуги (ИЗС) услуги в община Кърджали, област Кърджали 

 

    

Наименование на социалната и/или 

ИЗС услуга Съществуващ брой места 

Дневен център за деца с увреждания 

"Надежда" 30 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

дневна грижа за деца с трайни 

увреждания 30 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 5 15% 

застъпничество и посредничество 3 10% 

терапия и рехабилитация 11 35% 

обучение за придобиване на умения 6 20% 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 6 20% 

Дневен център за подкрепа на деца с 

увреждания и техните семейства -проект 30 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

дневна грижа за деца  с трайни 

увреждания 30 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 5 15% 

застъпничество и посредничество 3 10% 

терапия и рехабилитация 11 35% 

обучение за придобиване на умения 6 20% 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 6 20% 
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Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания  30 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

дневна грижа за пълнолетни лица с 

трайни увреждания 30 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 5 15% 

застъпничество и посредничество 3 10% 

терапия и рехабилитация 11 35% 

обучение за придобиване на умения 6 20% 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 6 20% 

Дневен център за пълнолетни лица с  

тежки множествени увреждания -проект 30 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

дневна грижа за пълнолетни лица с 

трайни увреждания 30 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 8 25% 

застъпничество и посредничество 3 10% 

терапия и рехабилитация 11 35% 

обучение за придобиване на умения 6 20% 

Център за социална рехабилитация и 

интеграция за пълнолетни лица "Орфей" 30 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 6 20% 

застъпничество и посредничество 5 15% 

терапия и рехабилитация 15 50% 

обучение за придобиване на умения 9 30% 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 9 30% 

Център за социална рехабилитация и 

интеграция за пълнолетни лица -проект 40 
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Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 8 20% 

застъпничество и посредничество 6 15% 

терапия и рехабилитация 20 50% 

обучение за придобиване на умения 12 30% 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 12 30% 

Център за обществена подкрепа със 

спешен прием - проект 100 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

осигуряване на подслон за деца, 

пострадали от домашно насилие и деца, 

жертви на трафик 4 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 20 20% 

застъпничество и посредничество 30 30% 

терапия и рехабилитация 25 25% 

обучение за придобиване на умения 30 30% 

Център за настаняване на деца без 

увреждания-ДМ 10 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

резидентна грижа за деца/младежи без 

увреждания 10 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 2 15% 

застъпничество и посредничество 1 5% 

обучение за придобиване на умения 1 10% 

Център за настаняване на деца без 

увреждания-Гледка 14 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

резидентна грижа за деца/младежи без 

увреждания 14 100% 
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информиране и консултиране 

(специализирано) 2 15% 

застъпничество и посредничество 1 5% 

обучение за придобиване на умения 1 10% 

Център за настаняване на деца/младежи с 

увреждания 14 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

резидентна грижа за деца/младежи с 

трайни увреждания 14 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 1 5% 

застъпничество и посредничество 1 5% 

терапия и рехабилитация 1 5% 

обучение за придобиване на умения 1 10% 

Център за настаняване на деца/младежи с 

увреждания 14 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

резидентна грижа за деца/младежи с 

трайни увреждания 14 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 1 5% 

застъпничество и посредничество 1 5% 

терапия и рехабилитация 1 5% 

обучение за придобиване на умения 1 10% 

Наблюдавано жилище -проект 6 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

резидентна грижа за младежи без 

увреждания 6 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 1 10% 

застъпничество и посредничество 0 5% 

Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост 8 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 
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резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 8 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 1 10% 

застъпничество и посредничество 1 15% 

обучение за придобиване на умения 2 25% 

Дом за стари хора 30 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 

% предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или 

ИЗС услуга % 

резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без 

увреждания 30 100% 

информиране и консултиране 

(специализирано) 3 10% 

Асистентска подкрепа 185   

   

Данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт Карта на  

Приложение № 5 за община Кърджали    

Таблица № 2 

 

 

Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

№ Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 

потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 131 

2 застъпничество и посредничество 83 

3 терапия и рехабилитация 174 

4 обучение за придобиване на умения 105 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 50 

6 дневна грижа за деца с трайни увреждания 66 

7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 151 

8 резидентна грижа за деца без увреждания 13 

9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания 18 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 123 

11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения 55 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания 165 

13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 22 

14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 16 

15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 
90 
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16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 
5 

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с 

трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи 
20 

18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи с 

15 

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 4 

20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 6 

21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и 

деца, жертви на трафик 
5 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 

домашно насилие и лица жертви на трафик 
7 

 

 

 

 

Изводи:  

На база на получените данни в Приложение № 5 за Община Кърджали и направена 

съпоставка между налични социални услуги и данните за максимален брой на 

потребителите на социалните услуги, за които ще се осигури изцяло или частично 

финансиране от държавния бюджет, по видове социални услуги се установява, 

следното:  

1. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за информиране и 

консултиране (специализирана) са обезпечени 68 броя места, а от обобщените данни за 

допустим максимален брой места, следва да се осигурят 131 броя (ред №1 от Таблица 

№2). В този случай е възможно увеличаване на броя на местата до посочения 

минимален размер в Наредбата за качество на социалните услуги.  

2. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за застъпничество и 

посредничество са обезпечени 58 броя места, а от обобщените данни за допустим 

максимален брой места, следва да се осигурят 83 броя (ред №2 от Таблица №2). В този 

случай е възможно увеличаване на броя на местата до посочения минимален размер в 

Наредбата за качество на социалните услуги.  

3. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за терапия и 

рехабилитация са обезпечени 106 броя места, а от обобщените данни за допустим 

максимален брой места, следва да се осигурят 174 броя (ред №3 от Таблица №2). В този 

случай е възможно увеличаване на броя на местата до посочения минимален размер в 

Наредбата за качество на социалните услуги.  

4. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за обучение за 

придобиване на умения са обезпечени 82 броя места, а от обобщените данни за 

допустим максимален брой места, следва да се осигурят 105 броя (ред №4 от Таблица 

№2). В този случай е възможно увеличаване на броя на местата до посочения 

минимален размер в Наредбата за качество на социалните услуги.  

5. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за подкрепа за 

придобиване на трудови умения са обезпечени 39 броя места, а от обобщените данни за 

допустим максимален брой места, следва да се осигурят 50 броя (ред №5 от Таблица 

№2). В този случай е възможно увеличаване на броя на местата до посочения 

минимален размер в Наредбата за качество на социалните услуги.  
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6. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за дневна грижа за деца с 

трайни увреждания са обезпечени 60 броя места, а от обобщените данни за допустим 

максимален брой места, следва да се осигурят 66 броя (ред №6 от Таблица №2). В този 

случай не се предприемат действия за промяна на броя места.  

7. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за дневна грижа за 

пълнолетни лица с трайни увреждания са обезпечени 60 броя места, а от обобщените 

данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 151 броя (ред №7 от 

Таблица №2). В този случай е възможно увеличаване на броя на местата до посочения 

минимален размер в Наредбата за качество на социалните услуги.  

8. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за резидентна грижа за 

деца без увреждания са обезпечени 24 броя места, а от обобщените данни за допустим 

максимален брой места, следва да се осигурят 13 броя  за Община Кърджали(ред №8 от 

Таблица №2). В този случай не се предприемат действия за промяна на броя местата, 

услугата е с областен обхват.  

9. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за резидентна грижа за 

деца с трайни увреждания са обезпечени 28 броя места, а от обобщените данни за 

допустим максимален брой места, следва да се осигурят 18 броя  за Община 

Кърджали(ред №9 от Таблица №2). В този случай не се предприемат действия за 

промяна на броя местата, услугата е с областен обхват.  

10. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за резидентна грижа за 

пълнолетни лица с интелектуални затруднения са обезпечени 8 броя места, а от 

обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 55 броя  

за Община Кърджали(ред №11 от Таблица №2). Възможно увеличаване на броя места 

до посочения минимален размер в Наредбата за качеството на социалните услуги, чрез 

планиране и разкриване на нови услуги на областно ниво. 

11. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за резидентна грижа за 

лица в надтрудоспособна възраст без увреждания са обезпечени 30 броя места, а от 

обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 90 броя  

за Община Кърджали(ред №15 от Таблица №2). Възможно е увеличаване на броя места 

до посочения минимален размер в Наредбата за качеството на социалните услуги, чрез 

планиране и разкриване на нови услуги на областно ниво. 

11. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за осигуряване на 

подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик са 

обезпечени 4 броя места, а от обобщените данни за допустим максимален брой места, 

следва да се осигурят 5 броя  за Община Кърджали(ред №21 от Таблица №2). Не се 

предприемат действия за промяна на броя места. 

 Анализът показва, че на територията на Община Кърджали социалните услуги 

работят с оптимален капацитет и към момента няма услуги с изчерпана 

необходимостта от тяхното предоставяне, съобразно изведените нужди. На база 

обобщените данни за потребностите на населението на община Кърджали се 

установява необходимостта от промяна в капацитета и разкриване на нови 

социални услуги, както следва: 

1. Увеличаване капацитета на Социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

В предвид на големия брой лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване в домашна среда на територията на община Кърджали и наличието на 

чакащи лица с издадени предварителни оценки на потребностите се извежда 

необходимостта от увеличаване капацитета на социалната услугата „Асистентска 

подкрепа“.  Към  момента на изготвяне на анализа капацитета  е 185 броя потребители,  

услугата се ползват 191 потребители, а броят на чакащите е 89. 

След направени изчисления по формула и критериите, съгласно приложение към 

чл. 36. от НПСУ по критериите за определянето в Картата на социалната услуга 

асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги: общ брой на 



 

 74 

населението в общината;общ брой на лицата (деца и пълнолетни лица) с трайни 

увреждания с определена чужда помощ в общината; и общ брой на лицата в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена 

по съответния ред степен на намалена работоспособност в общината се установи, че 

максималния брой потребители са 315 броя. Това показва, че е възможно увеличаване 

броя на места до максималнен брой на потребителите. 

 

2. Разкриване на нови услуги на територията на общината. 

След проведена работна среща на общините от област Кърджали се постигна 

споразумение за необходимостта от разкриване на социални услуги на областно ниво 

на основание чл. 33, ал. 3 от Закона за социалните услуги и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за 

планирането на социалните услуги. Предложенията на област Кърджали за разкриване 

на  социални услуги на областно ниво, които да бъдат включени в Националната карта 

на социалните услуги  за Община Кърджали са следните: 

 

 Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 

15, т. 8 от ЗСУ, за разкриване в община Кърджали, с капацитет 20 места. 

 Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения 

по чл. 15, т. 8 от ЗСУ, за разкриване  в община Кърджали, с капацитет 20 места. 

 Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 

15, т. 8 от ЗСУ, за разкриване  в община Кърджали, с капацитет 20 места. 

 Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от 

ЗСУ, за разкриване  в община Кърджали, с капацитет 20 места. 

 Център за резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания по чл. 

15, т. 8 от ЗСУ, за разкриване  в община Кърджали, с капацитет 10 места. 

 Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без 

увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ, за разкриване  в община Кърджали, с 

капацитет 20 места. 

В резултат на извършване на предварителното картиране на социални услуги през 

2022г., за нуждите на планирането на ресурсите и мерките през новия програмен 

период за Община Кърджали са планирани следните услуги, които се извеждат като 

нужни  ще бъдат включени в предложението:  

 Дневен център за пълнолетни  лица с увреждания и техните семейства, вкл.с 

тежки множествени увреждания, с капацитет  30, комплекс от услуги информиране и 

консултиране (специализирано); застъпничество и посредничество; терапия и 

рехабилитация; обучение за придобиване на умения; дневна грижа за пълнолетни лица 

с трайни увреждания и заместваща грижа. 

  Резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с 

потребност от постоянни медицински грижи /здравно-социална услуга/, с капацитет 15; 

 Резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи /здравно-социална услуга/, с капацитет 15; 

 Осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и 

лица жертви на трафик, с капацитет 10; 

 Общностен център за ранно детско развитие, с капацитет 50. 

 

 

Таблица № 3 
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№ 

Социална услуга по чл. 

15 от ЗСУ 
Общ брой 

на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален брой 

потребители/места 

Действия на Община 

Кърджали 

1 информиране и 

консултиране 

(специализирана) 

68 131 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги 

2 застъпничество и 

посредничество 
58 83 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги 

3 терапия и рехабилитация 106 174 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги 

4 обучение за придобиване 

на умения 
82 105 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги 

5 подкрепа за придобиване 

на трудови умения 
39 50 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги 

6 дневна грижа за деца с 

трайни увреждания 
60 66 Не предприема действия за 

промяна на броя места 

7 дневна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания 

60 151 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги 

8 резидентна грижа за деца 

без увреждания 
24 13 Не предприема действия за 

промяна на броя места 

9 резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания 
28 18 Не предприема действия за 

промяна на броя места 

10 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

0 123 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги 
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11  резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални 

затруднения 

8 55 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

12 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически увреждания 

0 165 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

13 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

0 22 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

14 резидентна грижа за 

пълнолетни лица със 

сетивни увреждания 

0 16 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

15 резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст 

без увреждания 

30 90 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

16 здравно-социални услуги 

за резидентна грижа за 

деца с трайни увреждания 

с потребност от постоянни 

медицински грижи са: 

0 5 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

17 здравно-социални услуги 

за резидентна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания с потребност 

от постоянни медицински 

грижи 

0 20 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

18 здравно-социални услуги 

за резидентна грижа за 

възрастни хора в 

невъзможност за 

самообслужване с 

потребност от постоянни 

медицински грижи с 

0 15 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 
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19 осигуряване на подслон за 

бездомни лица 
0 4 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

20 осигуряване на подслон за 

лица в кризисна ситуация 
0 6 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

21 осигуряване на подслон за 

деца, пострадали от 

домашно насилие и деца, 

жертви на трафик 

4 5 Не предприема действия за 

промяна на броя места 

22 осигуряване на подслон за 

пълнолетни лица, 

пострадали от домашно 

насилие и лица жертви на 

трафик 

0 7 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

минимален размер в 

Наредбата за качеството на 

социалните услуги, чрез 

разкриване на нови услуги 

 

 

Предвид гореизложеното се извеждат следните предложения на община Кърджали за 

включване на социалните и интегрирани здравно-социални услуги, които да влязат в 

Националната карта на социалните услуги: 

№ 

Социална услуга 

по чл. 15 от ЗСУ 
Общ брой 

на 

наличнит

е места 

общ брой на 

услугите  

включени н 

предложението   

Допустим 

максимален 

брой 

потребители

/места 

Действия на Община 

Кърджали 

 1 

общодостъпни 

социални услуги по 

чл. 12, ал. 2,т. 1 от 

ЗСУ 

0 23 23 Възможност за 

разкриване на нова 

услуга 

 2 

общодостъпни 

социални услуги по 

чл. 12, ал. 2,т.2 от 

ЗСУ 

0 33 33 Възможност за 

разкриване на нова 

услуга 

3 информиране и 

консултиране 

(специализирана) 

68 131 131 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ 

4 застъпничество и 

посредничество 
58 83 83 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ 
5 терапия и 

рехабилитация 
106 174 174 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ 
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6 обучение за 

придобиване на 

умения 

82 105 105 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ 

7 подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения 

39 50 50 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ 

8 дневна грижа за 

деца с трайни 

увреждания 

60 60 66 Не предприема действия 

за промяна на броя места 

9 дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

60 90 151 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ 

10 резидентна грижа за 

деца без 

увреждания 

24 24 13 Не предприема действия 

за промяна на броя места 

 11 резидентна грижа за 

младежи без 

увреждания 

6 6   Не предприема действия 

за промяна на броя места 

12 резидентна грижа за 

деца с трайни 

увреждания 

28 28 18 Не предприема действия 

за промяна на броя места 

13 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

психични 

разстройства 

0 20 123 Възможност за 

разкриване на нова 

услуга 

14  резидентна грижа 

за пълнолетни лица 

с интелектуални 

затруднения 

8 28 55 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ, чрез 

разкриване на нови 

услуги 

15 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 

0 20 165 Възможност за 

разкриване на нова 

услуга 

16 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

0 20 22 Възможност за 

разкриване на нова 

услуга 
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17 резидентна грижа за 

пълнолетни лица 

със сетивни 

увреждания 

0 10 16 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ, чрез 

разкриване на нови 

услуги 

18 резидентна грижа за 

лица в 

надтрудоспособна 

възраст без 

увреждания 

30 50 90 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ, чрез 

разкриване на нови 

услуги 

19 здравно-социални 

услуги за 

резидентна грижа за 

деца с трайни 

увреждания с 

потребност от 

постоянни 

медицински грижи 

са: 

0 8 5 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ, чрез 

разкриване на нови 

услуги 

20 здравно-социални 

услуги за 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

с потребност от 

постоянни 

медицински грижи 

0 15 20 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ, чрез 

разкриване на нови 

услуги 

21 здравно-социални 

услуги за 

резидентна грижа за 

възрастни хора в 

невъзможност за 

самообслужване с 

потребност от 

постоянни 

медицински грижи с 

0 15 15 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в НКСУ, чрез 

разкриване на нови 

услуги 

22 осигуряване на 

подслон за 

бездомни лица 

0 0 4 Не предприема действия 

за създаване на СУ 

23 осигуряване на 

подслон за лица в 

кризисна ситуация 

0 0 6 Не предприема действия 

за създаване на СУ 
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24 осигуряване на 

подслон за деца, 

пострадали от 

домашно насилие и 

деца, жертви на 

трафик 

4 5 5 Възможно увеличаване 

на броя места до 

допустимия максимален 

брой потребители  

24 осигуряване на 

подслон за 

пълнолетни лица, 

пострадали от 

домашно насилие и 

лица жертви на 

трафик 

0 10 7 Възможност за 

разкриване на нова 

услуга 

 

 

 

 

 

11.Приложения  
Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 

Приложение № 6 – схема на трансформиране 

Приложение № 7 – пример за съпоставка 

 

 


