
I. В работен лист "Планиране на съществуващи СУ и ИЗСУ":
1. въвежда се наименованието на съществуващите към момента социални услуги (СУ) и 

интегрирани здравно-социални услуги (ИЗСУ), финансирани от държавния бюджет, мястото 

(адреса) на предоставяне на същите и брой места (капацитет по последно издадена заповед 

2. съществуващите СУ и ИЗСУ, финансирани от държавния бюджет, се декомпозират по 

дейностите, съгласно чл. 15 от Закона за социалните услуги (ЗСУ);

3. броят места за всяка една дейност по чл. 15 от ЗСУ е равен на фиксирания процент 

(посочен в Приложение № 6 от утвърдената структура на Анализ на потребностите) 

II. В работен лист "Планиране на СУ и ИЗСУ по проекти":
1.  въвежда се наименованието на СУ или ИЗСУ, функциониращи по проекти, мястото 

(адреса) на предоставяне на същите, брой места и дата на приключване на проекта;2. СУ и ИЗСУ, функциониращи по проекти, се декомпозират по дейностите, съгласно чл. 15 

от ЗСУ;3. броят места за всяка една дейност по чл. 15 от ЗСУ е равен на фиксирания процент 

(посочен в Приложение № 6 от утвърдената структура на Анализ на потребностите) 

умножен по броя на местата във функциониращата по проект СУ или ИЗСУ. 

III. В работен лист "Планиране на СУ и ИЗСУ по Плана за възстановяване и 
1. посочва се наименованието на определенатa за закриване специализирана институция, 

като на същото място се въвежда и мястото на предоставянето ѝ (адрес), срещу 

наименованието се въвежда и брой места (капацитет по последно издадена заповед от 2. под колона "Планиране на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ, съобразно броя места на специализираната институция" се посочват 

СУ и/или ИЗСУ (в случай, че в специализираната институция има потребители, които са с 

потребност от постоянни медицинки грижи) за резидентна грижа за пълнолетни лица с 

увреждания, които ще са необходими на общината при закриването на специализираната 

институция и имат предвиден финансов ресурс по ПВУ, като срещу всяка нова планирана 
3. на следващо място се планират съпътстващите консултативни социални услуги за лица с 

увреждания, които са необходими при закриването на специализираните институции, с 

предвиден финансов ресурс по ПВУ, като срещу наименованието на всяка една услуга се 4. визираните в т. 2 и т. 3  услуги е необходимо да се планират от годината, в която ще се 

закрие специализираната институция, като е целесъобразно към всяка планирана СУ или 

ИЗСУ за резидентна грижа да има съпътстваща такава (ако за общината е осигурен 

финансов ресурс по ПВУ), като е решение на общината дали те ще се предоставят в 

комплекс или самостоятелно (при съобразяване с изискванията в Наредбата за качеството 

IV. В работен лист "Сравнение_обезпечени_необходими":
1. В колона "Социални и интегрирани здравно-социални услуги" са посочени всички 

социални услуги по ЗСУ, в съответствие с Наредбата за планирането на социалните услуги 
2. в колона "Брой обезпечени места" се попълват данните, по отношение на всяка една 

подколона, съответно съществуващи (общият брой на местата, които са обезпечени от 

съществуващите социални услуги, декомпозирани на дейностите по чл. 15 от ЗСУ), по 

проекти (общият брой места, които са обезпечени от функциониращите по проект социални 

услуги, декомпозирани на дейностите по чл. 15 от ЗСУ) и ПВУ (общият брой места, които са 

обезпечени от планираните СУ или ИЗСУ за резидентна грижа за пълнолетни лица с 

3. в следващата колона се посочва максималния брой потребители на СУ и ИЗСУ, които са 

установени по критериите, след изготвянето на Анализа на потребностите в общината;

4. в колоната "Поле за развитие" автоматично се пресмята разликата между максималния 

брой по критерии и общия брой на обезпечените места;
5. В зависимост от получения резултат по т. 4, общината предприема необходимите 

действия (попълва се колона "Действия от страна на общината"): -  при отрицателен или 

равен резултат - общината не предприема действия, при положителен резултат - общината 

предприема действия в съответствие с конкретния случай (промяна броя на потребителите, 

6. в последната колона  се отбелязва планирания брой места за всяка една дейност по чл. 

15 от ЗСУ, с който същата ще бъде включена в Предложението на общината.

V. В работен лист "Начин на управление":



1.  всяка СУ и ИЗСУ, която общината е взела решение да включи в Предложението на 

общината (съществуващи СУ и ИЗСУ; СУ и ИЗСУ, функциониращи по проект; СУ и ИЗСУ с 

финансиране по ПВУ; нови СУ и ИЗСУ, за които в общината е установена потребност), 

следва да бъде въведена в този работен лист, като съгласно ЗСУ, СУ и ИЗСУ могат да се 

предоставят самостоятелно или в комплекс с други социални услуги (в зависимост от 
2.  след като общината прецени по какъв начин ще управлява услугите, следва да определи 

и нивото на тяхното предоставяне (общинско, областно за удовлетворяване потребностите 

на населението от цялата област и областно за удовлетворяване на потребностите на лица 

от цялата страна), съгласно чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от НПСУ. В работния лист съществуват 3 

раздела, съответно СУ на общинско ниво, СУ на областно ниво, след съгласуване с областна 

управа, съгласно чл. 40 от НПСУ (за потребители от областта) и СУ и ИЗСУ на областно ниво 

3. след извършване на действията по т. 1 и 2 се въвежда наименованието на СУ или ИЗСУ, 

мястото на предоставяне (адрес) и брой места (планираният брой места, който ще бъде 

VI. В работен лист "Предложение СУ и ИЗСУ":
1. описва се всяка една СУ и ИЗСУ на територията на общината независимо дали ще се 

предоставя самостоятелно или в комплекс с други социални услуги, като се съотнася към 

2. попълва се мястото (адреса), на който ще функционира услугата;3. в колоната "Брой потребители", в подколона "Налични" се отбелязва сборът от броя места 

на съществуващите социални услуги, социалните услуги по проект и тези, финансирани по 

ПВУ (стойността в тази категория отговаря на колоната "Брой обезпечени места" от работен 

лист "Сравнение обезпечени_необходими"), а подколона "Максимален брой потребители по 

критетии" отговаря на едноименната колона от работен лист "Сравнение 

обезпечени_необходими";
4. в последните три колони се определя статуса на услугата, както следва: колона 

статус към момента (ако услугата е планирана чрез декомпозирана съществуваща 

социална услуга, то тогава се въвежда "създадена"; ако услугата е планирана от 

декомпозирана СУ, действаща по проект, то тогава се въвежда "действаща по проект"; ако 

услугата е планирана при закриване на специализирана институция, с осигурен финансов 

ресурс по ПВУ, то тогава се въвежда "планирана по ПВУ"; ако за услугата е установена 

потребност, след изготвяне на Анализ на потребностите от общината, то тогава се въвежда 

"несъздадена")        колона необходимост от промяна на статуса (ако в предходната 

колона е отбелязано "създадена", в текущата колона се отбелязва "няма промяна (нп)"; ако 

е установена потребност от създаване на нова СУ или ИЗСУ, в текущата колона се отбелязва 

"разкриване", като се доуточнява броя на местата; ако съществуващата социална услуга е 

за деца, а потребителите в нея са навършили пълнолетие и има необходимост от промяна на 

целевата група, в текущата колона се отбелязва "закриване" (пример: съществуваща СУ - 

"Дневен център за деца с увреждания" се декомпозира на: - дневна грижа за деца с трайни 

увреждания (ДГ); -  информиране и консултиране (ИК); - застъпничество и посредничество 

(ЗП); - терапия и рехабилитация (ТР); - обучение за придобиване на умения (ОПУ). В 

услугата ДГ за деца с трайни увреждания потребителите са навършили пълнолетие и 

същата следва да се закрие, в колоната "Необходимост от промяна на статуса" се въвежда 

"закриване", а на нейно място се планира нова социална услуга ДГ за пълнолетни лица с 

трайни увреждания, като в колоната се въвежда "разкриване". Останалите услуги (ИК; ЗП; 

ТР; и ОПУ) продължават да функционират на същия адрес, като за тях в колоната се 

въвежда "нп"); ако услугата е съществуваща, в предходната колона е отбелязано 

"създадена" и възникне необходимост от промяна на мястото на предоставянето ѝ, в 

текущата колона се отбелязва "промяна местоположение" (пример: Съществуваща СУ - 

"Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства" се 

декомпозира на: - резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГ); - 

ЗАБЕЛЕЖКА:



Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е нова услуга, която е регламентирана в т. 10 на 

чл. 15 от ЗСУ, поради което същата няма да се декомпозира по предложената схема 

на трансформиране по представените фиксираните проценти и съответно липсват 

изчисления за нея в „Приложение №5“ от Утвърдената структура на анализа на 

потребностите, но същата трябва да се включи в работен лист "планиране на 

съществуващи СУ и ИЗСУ" с брой потребители по последна заповед на АСП. 

Съществуващият брой на субсидираните потребители към момента в общините е определен 

съгласно критериите, посочени в чл.35 от Наредбата за планиране на социалните услуги. 

Тъй като общините изцяло управляват услугата, то е възможно в хода на анализа да се 

направят изводи за допълнителни потребности или незаети места, съответно потребност да 

се намали/увеличи броят на местата за тази услуга или друго  предвид спецификите на 

конкретната община. Изводите могат да бъдат направени след обследване на брой чакащи 

за социалната услуга, какъв е броят на потребителите с доказана необходимост от 

целодневно обслужване, брой потребители с трайни увреждания с определена чужда 

помощ, брой потребители в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 

Ако на територията на общината има функциониращи социални услуги, чиито потребители 

се характеризират с агресивно поведение и същите се декомпозират на резидентна грижа 

за деца с агресивно и проблемно (високорисково) поведение, включително 

младежи до 20 г., социални услуги от типа Звено "Майка и бебе", които се декомпозират 

на осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация - бременни жени и майки 

в риск, социални услуги от типа "Център за работа с деца на улицата", които се 

декомпозират на осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация, както и 

социални услуги от типа "Наблюдавано жилище", които се декомпозират на резидентна 

грижа за младежи до 25 г., следва да имате предвид, че вече декомпозираните социални 

услуги се включват в работен лист "Сравнение_обезпечени_необходими" (маркирани в син 

С изключение на работен лист "Сравнение_обезпечени_необходими"  във всички 

останали работни листи се добавят допълнителни редове, колкото са необходими.



Място на предоставяне

гр.Кърджали, 

ул.”Детелина” №7

Брой места, изчислени на база % на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

30 100

5 15

3 10

11 35

6 20

6 20

гр.Кърджали, 

ул.”Детелина” №7
30

Брой места, изчислени на база % на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

30
100

5
15

3
10

11
35

6
20

6
20

гр.Кърджали, 

ул.”Славянска” №9
30

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

информиране и консултиране (специализирано)

дневна грижа за деца с трайни увреждания

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

терапия и рехабилитация

подкрепа за придобиване на трудови умения

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

обучение за придобиване на умения

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания

Планиране на съществуващите социални и ИЗС услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез декомпозирането им на дейностите по чл. 15 от ЗСУ  

Наименование на съществуващата социална и/или ИЗС услуга Съществуващ брой места

Дневен център за деца с увреждания "Надежда" 30

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица

подкрепа за придобиване на трудови умения

застъпничество и посредничество

терапия и рехабилитация

обучение за придобиване на умения



Брой места, изчислени на база %  на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

6 20

5
15

15
50

9
30

9
30

гр. Кърджали ул. „Проф. 

акад. Любомир 

Милетич” №3

10

Брой места, изчислени на база %  на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

10 100

2
15

1
5

1
10

гр. Кърджали,

ул.“Тина Киркова“№25
14

Брой места, изчислени на база %  на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

14 100

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

застъпничество и посредничество

терапия и рехабилитация

информиране и консултиране (специализирано)

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за деца/младежи без увреждания

обучение за придобиване на умения

обучение за придобиване на умения

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

подкрепа за придобиване на трудови умения

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за деца/младежи без увреждания

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество



2 15

1 5

1 10

гр. Кърджали кв. 

Веселчане ул. Мир №19
14

Брой места, изчислени на база %  на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

14 100

1
5

1
5

1
5

1
10

гр. Кърджали, ул. 

„Средец” №14
14

Брой места, изчислени на база %  на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

14 100

1 5

1 5

1 5

1 10

гр.Кърджали 

ул.”Генерал 

Чернозубов”

№56

8

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

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за деца/младежи с трайни увреждания

информиране и консултиране (специализирано)

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

обучение за придобиване на умения

застъпничество и посредничество

обучение за придобиване на умения

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

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за деца/младежи с трайни увреждания

терапия и рехабилитация

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

обучение за придобиване на умения

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

терапия и рехабилитация



Брой места, изчислени на база %  на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

8 100

1
10

1
15

2
25

гр. Кърджаликв.

Студен Кладенец, ул.

“Детелина“6
30

Брой места, изчислени на база %  на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 

в съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

30 100

3 10

гр.Кърджали, 

бул.”България №41
185

застъпничество и посредничество

Дом за стари хора

обучение за придобиване на умения

Асистентска подкрепа

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания

информиране и консултиране (специализирано)

Декомпозиране на съществуващата социална или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения

информиране и консултиране (специализирано)



Място на предоставяне
Съществуващ 

брой места

Дата на 

приключван

е на 

проекта

гр.Кърджали, бул. 

„Беломорски” №50
30 30.06.2023г.

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

30 100

5 15

3 10

11 35

6 20

6 20

гр.Кърджали, бул. 

„Беломорски” №50

100 и 4 места за 

спешно 

настаняване

30.06.2023г.

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

4
100

20 20

дневна грижа за деца  с трайни увреждания

информиране и консултиране (специализирано)

обучение за придобиване на умения

подкрепа за придобиване на трудови умения

Планиране на СУ по проекти, чрез декомпозирането им на дейностите по чл. 15 от ЗСУ 

Наименование на социалната и/или ИЗС услуга, функционираща по проект

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

застъпничество и посредничество

терапия и рехабилитация

Център за обществена подкрепа със спешен прием

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик

информиране и консултиране (специализирано)



30 30

25 25

30 30

гр.Кърджали, бул. 

„Беломорски” №50
6 30.06.2023г.

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

6
100

1 10

0 5

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
30 22.08.2023г.

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

30
100

8 25

3 10

11 35

6 20

терапия и рехабилитация

застъпничество и посредничество

обучение за придобиване на умения

Наблюдавано жилище

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за младежи без увреждания

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

Дневен център за пълнолетни лица с  тежки множествени увреждания 

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

обучение за придобиване на умения

терапия и рехабилитация



гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
40 30.08.2023г.

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

8
20

6 15

20 50

12 30

12 30

гр.Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 

ул.”Иван Балкански” №1

8 ….

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

8
100

0 5

0 5

1 10

 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални 

затруднения

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

терапия и рехабилитация

подкрепа за придобиване на трудови умения

Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи

обучение за придобиване на умения

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постостоянни медицински грижи

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

обучение за придобиване на умения



  Брой 

места

….

Брой места

Брой места

Планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги*, необходими при закриване на специализираните 

институции (с предвиден финансов ресурс по ПВУ - подкомпонент 1.1)

…..

Определена за закриване специализирана институция

Планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги, съгласно чл. 15 от ЗСУ, съобразно броя 

места  на специализираната институция

Планиране на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания **

Наименование на услугата



**Аналогични на сега функциониращите дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция - дневна 

грижа; информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за 

придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения. За същите в работен лист " Предложение СУ и 

ИЗСУ" в колона "Година на промяна на статуса" се изписва годината, в която ще се закрие специлизираната институция.

*Съгласно Закона за социалните услуги, в Националната карта на социалните услуги се включват социалните и 

интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица, които са необходими при 

закриването на специализираните институции, финансирани по ПВУ.



Съществув

ащи По проекти ПВУ

информиране и консултиране и обучение за 

реализиране на социални права и за развиване 

на умения и мобилна превантивна общностна 

работа 0 0 0 56 56

Създаване на СУ -10бр.места

(КСУ №2);създаване на СУ -

10бр.места(КСУ №5); 

Създаване на СУ -10бр.места

(КСУ №6)Създаване на СУ - 56

информиране и консултиране (специализирано) 26 42 131 63

увеличаване на СУ от 

наличните, от 5 на 15 бр. места 

(КСУ № 1, №2, №3);  от 8 на 15 

бр. места (КСУ № 4), от 6 на 10 

бр. места (КСУ № 5);от 8 на 10 63

застъпничество и посредничество 16 42 83 25

увеличаване на СУ от 

наличните, от 3 на 8 бр. места 

(КСУ № 1, КСУ №2, КСУ№3, 

КСУ №4);  от 5 на 8 бр. места 

(КСУ № 5); от 6 на 8 бр. места 25

терапия и рехабилитация 39 67 174 68

увеличаване на СУ от 

наличните, от 11 на 20 бр. 

места (КСУ № 1, КСУ №2, 

КСУ№3, КСУ №4);  от 15 на 20 

бр. места (КСУ № 5); от 20 на 68

обучение за придобиване на умения 27 55 105 23

увеличаване на СУ от 

наличните, от 6 на 8 бр. места 

(КСУ № 1, КСУ №2, КСУ№3, 

КСУ №4); създаване на СУ-8 

бр.места (КСУ №8);създаване 23

подкрепа за придобиване на трудови умения 21 18 50 11

увеличаване на СУ от 

наличните, от 6 на 8 бр. места 

(КСУ №1, КСУ №2, КСУ№3); 

създаване на СУ-12 бр.места 

(КСУ №8) 14

дневна грижа за деца с трайни увреждания 30 30 66 6 не предприема действия 0

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания 30 30 151 91

Създаване на СУ-30бр.места 

(КСУ №9) 30

резидентна грижа за деца без увреждания 24 0 13 -11 не предприема действия 0

Планиран 

брой места

Социални и интегрирани здравно-

социални услуги

Брой обезпечени места
Максимален  

брой 

потребители 

по критерии

Поле за 

развитие

Действия от страна на 

общината: не 

предприема/промяна броя 

на потребителите 

(увеличаване, 

намаляване)/закриване на 

СУ/ създаване на СУ



резидентна грижа за деца с трайни увреждания 28 0 18 -10 не предприема действия 0

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

психични разстройства 0 0 123 123

създаване на СУ -20 бр. места 

(самостоятелно) 20

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 8 0 55 47

създаване на СУ -20 бр. места 

(самостоятелно) 20

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

физически увреждания 0 0 165 165

създаване на СУ -20 бр. места 

(самостоятелно) 20

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

деменция 0 0 22 22

създаване на СУ -20 бр. места 

(самостоятелно) 20

резидентна грижа за пълнолетни лица със 

сетивни увреждания 0 0 16 16

създаване на СУ -10 бр. места 

(самостоятелно) 10

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 

възраст без увреждания 30 0 90 60

създаване на СУ -20 бр. места 

(самостоятелно) 20

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за деца с трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 0 8 5 -3 не предприема действия 0

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за пълнолетни лица с трайни увреждания с 

потребност от постоянни медицински грижи 0 0 20 20

създаване на СУ -15 бр. места 

(самостоятелно) 15

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи 0 0 15 15

създаване на СУ -15 бр. места 

(самостоятелно) 15

осигуряване на подслон за бездомни лица 0 0 4 4 не предприема действия



осигуряване на подслон за лица в кризисна 

ситуация 0 0 6 6 не предприема действия

осигуряване на подслон за деца, пострадали от 

домашно насилие и деца, жертви на трафик 0 4 5 1

увеличаване на СУ от 

наличните, от 4 на 5 бр. места 

(КСУ № 7) 1

осигуряване на подслон за пълнолетни лица, 

пострадали от домашно  насилие и лица, 

жертви на трафик 0 0 7 7

създаване на СУ -10 бр. места 

(самостоятелно) 10

резидентна грижа за младежи до 25 години 6 -6

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за деца с агресивно и проблемно 

(високорисково) поведение, включително 

младежи до 20 г.

осигуряване на подслон за лица в кризисна 

ситуация - бременни жени и майки в риск



осигуряване на подслон за деца в кризисна 

ситуация



№ Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места № Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места

1

1 Асистентска подкрепа
гр.Кърджали, бул.”България 

№41
315

Дневна грижа за деца с трайни 

увреждания

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7
30

2
Дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания
гр.Кърджали 30

Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7 15

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7 8

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7 20

Обучение за придобиване на 

умения

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7 8

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения (за младежи 

над 16-годишна възраст)

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7 8

2

Дневна грижа за деца с трайни 

увреждания

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
30

Информиране и консултиране 

и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 

на умения и мобилна 

превантивна общностна работа

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
10

Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 15

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 8

Терапия и рехабилитация
гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 20

Обучение за придобиване на 

умения

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 8

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения (за младежи 

над 16-годишна възраст)

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 8

3

Дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7
30

Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7
15

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7
8

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7
20

Обучение за придобиване на 

умения

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7
8

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” №7
8

4

Дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
30

Начин на управление на социалните и интегрираните здравно-социални услуги (самостоятелно/в комплекс)

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 СУ  на общинско ниво за предоставянето на които съответната община е установила потребност, въз основа анализирането на критериите по Глава II от Наредбата



Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
15

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
8

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
20

Обучение за придобиване на 

умения

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
8

5

Информиране и консултиране 

и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 

на умения и мобилна 

гр. Кърджали, кв. „Байкал”,  

ул. „Славянска“ № 9
10

Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, кв. „Байкал”,  

ул. „Славянска“ № 9
10

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, кв. „Байкал”,  

ул. „Славянска“ № 9
8

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, кв. „Байкал”,  

ул. „Славянска“ № 9
20

Обучение за придобиване на 

умения

гр. Кърджали, кв. „Байкал”,  

ул. „Славянска“ № 9
9

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения

гр. Кърджали, кв. „Байкал”,  

ул. „Славянска“ № 9
9

6

Информиране и консултиране 

и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 

на умения и мобилна 

превантивна общностна работа

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
10

Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
10

Застъпничество и 

посредничество
гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 8

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 24

Обучение за придобиване на 

умения

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 12

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 12

7

Информиране и консултиране 

и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 

на умения и мобилна 

превантивна общностна работа

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
26

Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 20

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 35

Терапия и рехабилитация
гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 30

Обучение за придобиване на 

умения

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50 30

8

Информиране и консултиране 

(специализирано) гр.Кърджали 10

Терапия и рехабилитация гр.Кърджали 20
Обучение за придобиване на 

умения гр.Кърджали 8



Подкрепа за придобиване на 

трудови умения гр.Кърджали 8

9

информиране и консултиране 

(специализирано) гр.Кърджали 21
обучение за придобиване на 

умения гр.Кърджали 14

№ Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места № Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места

1
Резидентна грижа за деца без 

увреждания

гр. Кърджали ул. „Проф. акад. 

Любомир Милетич” №3
10

2
Резидентна грижа за деца без 

увреждания

гр. Кърджали,

ул.“Тина Киркова“№25
14

3
Резидентна грижа за младежи 

без увреждания

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
6

4
Резидентна грижа за 

деца/младежи с трайни 

увреждания

гр. Кърджали кв. Веселчане ул. 

Мир №19
14

5
Резидентна грижа за 

деца/младежи с трайни 

увреждания

гр. Кърджали, ул. „Средец” 

№14
14

6
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения

гр.Кърджали ул.”Генерал 

Чернозубов”
8

7
Резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без 

увреждания

гр. Кърджали кв.

"Студен Кладенец", ул.

“Детелина“6

30

8

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 

разстройства гр.Кърджали 20

9
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения гр.Кърджали
20

10
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с физически 

увреждания гр.Кърджали
20

11
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с деменция 
гр.Кърджали

20

12

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица със сетивни 

увреждания гр.Кърджали

10

13

Резидентна грижа за възрастни 

хора в надтрудоспособна 

възраст гр.Кърджали

20

№ Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места № Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места

1

Осигуряване на подслон за 

деца, пострадали от домашно 

насилие и деца, жертви на 

трафик

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
5

СУ и ИЗСУ на областно ниво, които ще се предоставят на територията на общината за потребители от цялата страна 

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 СУ на областно ниво, които ще се предоставят на територията на общината след съгласуване с областна управа, съгласно чл. 40 от Наредбата

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ



2

Резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания с 

потребност от постоянни 

медицински грижи  /здравно-

социална услуга/

гр.Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, ул.”Иван 

Балкански” №1

8

3

Резидентна грижа за възрастни 

хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност 

от постоянни медицински 

грижи /здравно-социална 

услуга/ гр.Кърджали

15

4

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 

/здравно-социална услуга/ гр.Кърджали

15

5

Осигуряване на подслон за 

пълнолетни лица, пострадали 

от домашно насилие и лица 

жертви на трафик гр.Кърджали

10

За общодостъпните СУ „Информиране и консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения и мобилна превантивна общностна работа“ няма 

обезпечени места от съществуващи СУ и  СУ по проект. Видно от информацията в Приложение № 5 от Анализа на потребностите на община Кърджали (работен лист „Карта“), е идентифицирана 

необходимост от 56 броя места, с оглед на което община Кърджали предприема действия по създаване на нова СУ -10 бр.места (КСУ №2);създаване на СУ -10 бр.места(КСУ №5); създаване на СУ -10 

бр.места (КСУ №6); създаване на СУ -26бр.места(КСУ №7).

За специализираната СУ „Информиране и консултиране“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 26 бр. места (Таблица № 1 ) и от СУ по проекти – 42 бр. места (Таблица № 2), които се включват 

съответно в КСУ № 1, КСУ № 3,КСУ № 4,КСУ № 5,КСУ № 6 и КСУ №7 . Идентифицирана е необходимост от 131 бр. места. Следва да се осигурят 63 бр. места (колона „Поле за развитие“ от таблица № 

4), като съществува следната възможност - увеличаване на СУ от наличните, от 5 на 15 бр. места (КСУ № 1, №2, №3);  от 8 на 15 бр. места (КСУ № 4), от 6 на 10 бр. места (КСУ № 5);от 8 на 10 бр. 

места (КСУ № 6); създаване на СУ -10 бр. места (КСУ № 8);създаване на СУ -21 бр. места (КСУ № 9).

За специализираната СУ „Застъпничество и посредничество“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 16 бр. места (Таблица № 1), от СУ по проекти – 42 бр. места (Таблица № 2), които се включват 

съответно в КСУ № 1, КСУ № 3,КСУ № 4,КСУ № 5,КСУ № 6 и КСУ №7. Идентифицирана е необходимост от 83 бр. места. Следва да се осигурят 25 бр. места (колона „Поле за развитие“ от таблица № 4), 

като съществува следната възможност - увеличаване на СУ от наличните, от 3 на 8 бр. места (КСУ № 1, КСУ №2, КСУ№3, КСУ №4);  от 5 на 8 бр. места (КСУ № 5); от 6 на 8 бр. места (КСУ № 6) ; от 30 

на 35 бр. места (КСУ № 7)

За специализираната СУ „Терапия и рехабилитация“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 39 бр. места (Таблица № 1) и от СУ по проекти – 67 бр. места (Таблица № 2), които се включват 

съответно в КСУ № 1, КСУ № 3,КСУ № 4,КСУ № 5,КСУ № 6 и КСУ №7. Идентифицирана е необходимост от 174 бр. места. Следва да се осигурят 68 бр. места (колона „Поле за развитие“ от таблица № 

4), като съществува следната възможност -увеличаване на СУ от наличните, от 11 на 20 бр. места (КСУ № 1, КСУ №2, КСУ№3, КСУ №4);  от 15 на 20 бр. места (КСУ № 5); от 20 на 24 бр. места (КСУ № 

6) ; от 25 на 30 бр. места (КСУ № 7); създаване на СУ-20 бр.места (КСУ № 8)

За специализираната СУ „Обучение за придобиване на умения“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 27 бр. места (Таблица № 1) и  от СУ по проекти – 55 бр. места (Таблица № 2) , които се 

включват съответно в КСУ № 1, КСУ № 3,КСУ № 4,КСУ № 5,КСУ № 6 и КСУ №7. Идентифицирана е необходимост от 105 бр. места. Следва да се осигурят 23 бр. места (колона „Поле за развитие“ от 

таблица № 4), като съществува следната възможност - увеличаване на СУ от наличните, от 6 на 8 бр. места (КСУ № 1, КСУ №2, КСУ№3, КСУ №4); създаване на СУ-8 бр.места (КСУ №8);създаване на 

СУ-14 бр.места (КСУ №9)

За специализираната СУ „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 21 бр. места (Таблица № 1) и от СУ по проекти – 18 бр. места (Таблица № 2), 

които се включват съответно в КСУ № 1, КСУ № 3,КСУ № 5 и КСУ № 6. Идентифицирана е необходимост от 50бр. места. Следва да се осигурят 11 бр. места (колона „Поле за развитие“ от таблица № 4), 

като съществува следната възможност - увеличаване на СУ от наличните, от 6 на 8 бр. места (КСУ №1, КСУ №2, КСУ№3); създаване на СУ-12 бр.места (КСУ №8)

За специализираната СУ „Дневна грижа за деца с трайни увреждания“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 30 бр. места (Таблица № 1) и от СУ по проекти – 30 бр. места (Таблица № 2), които 

се включват съответно в КСУ № 1, КСУ № 2. Идентифицирана е необходимост от 66 бр. места. Следва да се осигурят 6 бр. места (колона „Поле за развитие“ от таблица № 4). Като са спазени 

изисквания на Наредбата за качеството на социалните услуги, по отношение на минимален брой на потребителите, ползващи СУ не се предприемат действия.



За специализираната СУ „Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 30 бр. места (Таблица № 1) и от СУ по проекти – 30 бр. места 

(Таблица № 2), които се включват съответно в КСУ № 3 и КСУ № 4. Идентифицирана е необходимост от 151 бр. места. Следва да се осигурят 91 бр. места (колона „Поле за развитие“ от таблица № 4), 

като съществува следната възможност-създаване на СУ-30 бр.места (самостоятелно).

За специализираната СУ „Резидентна грижа за деца без увреждания“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 24 бр. места (Таблица № 1),  които съответно се предоставят самостоятелно – 1 бр. 

СУ с по 10 места и  1 бр. СУ с 14 места.

За специализираната СУ „Резидентна грижа за деца с трайни увреждания“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 28 бр. места (Таблица № 1),  които съответно се предоставят самостоятелно – 1 

бр. СУ с по 14 места и  1 бр. СУ с 14 места.

За специализираната СУ „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства“ няма обезпечени места. Идентифицирана е необходимост от 123 бр. места. Съществува следната 

възможност -създаване на СУ -20 бр. места (самостоятелно).

За специализираната СУ „Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения“ са обезпечени: от съществуващите СУ – 8 бр. места (Таблица № 1),  която съответно се 

предоставя  самостоятелно – 1 бр. СУ с 8 места. Идентифицирана е необходимост от 55 бр. места. Съществува следната възможност -създаване на СУ -20 бр. места (самостоятелно).

За специализираната СУ „Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ няма обезпечени места. Идентифицирана е необходимост от 165 бр. места. Съществува следната 

възможност -създаване на СУ -20 бр. места (самостоятелно).

За специализираната СУ „Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“ няма обезпечени места. Идентифицирана е необходимост от 22 бр. места. Съществува следната възможност 

създаване на СУ - 20 бр. места (самостоятелно);

За специализираната СУ „Резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания“ няма обезпечени места. Идентифицирана е необходимост от 16 бр. места. Съществува следната 

възможност създаване на СУ - 10 бр. места (самостоятелно)

За специализираната СУ „Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация“ няма обезпечени места. Идентифицирана е необходимост от 6 броя места. Не се предприемат действия

За специализираната СУ „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания“  са обезпечени: от съществуващите СУ – 30 бр. места (Таблица № 1),  която съответно се 

предоставя  самостоятелно – 1 бр. СУ с 30 места. Идентифицирана е необходимост от 90 бр. места. Съществува следната възможност -създаване на СУ -20 бр. места (самостоятелно).

За здравно-социалната услуга за „Резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ са обезпечени места. Изградена е социалната 

инфраструктура-сграда по проект изпълняван от Министерство на здравеопазването, не е стартирала предоставяне на социалната услуга с 8 бр. места.Идентифицирана е необходимост от 5 броя места. 

Съществува възможност за прехвърляне на бройките в ИЗСУ на областно ниво, за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата страна, на територията на друга община (съгласувана с 

Обл. админ.);

За здравно-социалната услуга за „Резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ са обезпечени от планираните СУ по ПВУ – 8 

бр. места (самостоятелна СУ). Идентифицирана е необходимост от 14 броя места. Следва да се осигурят 6 броя места, но за създаването на визираната услуга, е необходимо да се спазят изискванията 

НКСУ за минимален и максимален брой на потребителите, в случая минимален брой – 8. В настоящия пример е избрана възможността за прехвърляне на бройките в ИЗСУ на областно ниво, за 

удовлетворяване на потребностите на населението от цялата страна, на територията на друга община (съгласувана с Обл. админ.);

За здравно-социалната услуга за „Резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи“ няма обезпечени места. 

Идентифицирана е необходимост от 15 броя места. Съществува възможност създаване на ИЗСУ - 15 бр. места (самостоятелно);

За специализираната СУ „Осигуряване на подслон за бездомни лица“ няма обезпечени места. Идентифицирана е необходимост от 4 броя места. Не се предприемат действия.



За специализираната  СУ „Осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик“  са обезпечени: от съществуващите СУ по проекти – 4 бр. места 

(Таблица № 2), които се включват съответно в КСУ № 4. Идентифицирана е необходимост от 5 бр. места. Следва да се осигурят 1 бр. места (колона „Поле за развитие“ от таблица № 4). Съществува 

следната възможност - увеличаване на СУ от наличните, от 4 на 5 бр. места (КСУ № 7)

За специализираната СУ „Осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно  насилие и лица, жертви на трафик“ няма обезпечени места. Идентифицирана е необходимост 

от 7 броя места. Съществува възможност за създаване на СУ - 10 бр. места (самостоятелно) с  прехвърляне на бройките в СУ на областно ниво, за удовлетворяване на потребностите на населението от 

цялата страна, на територията на друга община (съгласувана с Обл. админ.);

За специализираната СУ „Резидентна грижа за младежи до 25 години“ са обезпечени: от съществуващите СУ по проекти – 6 бр. места (Таблица № 2),  които съответно се предоставят 

самостоятелно – 1 бр. СУ с 6 места.



Налични*

Максимален брой 

потребители по 

критерии

1

Информиране и 

консултиране и обучение 

за реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения и 

мобилна превантивна 

общностна работа

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
0 56 несъздадена разкриване с 10 бр. места 2024

2

Информиране и 

консултиране и обучение 

за реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения и 

мобилна превантивна 

общностна работа

гр. Кърджали, кв. 

„Байкал”,  ул. 

„Славянска“ № 9

0 56 несъздадена разкриване с 10 бр. места 2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТЕЗИ УСЛУГИ (ПО ВИДОВЕ), ЗА КОИТО СЕ ОСИГУРЯВА ИЗЦЯЛО 

ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Раздел 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКИ НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЩИНАТА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

Брой потребители

1. Общодостъпни социални услуги **

№ СУ по чл.15 Място на предоставяне

Статус към 

момента на 

извършването на 

анализа 

(създадена/несъзд

адена/ действаща 

по 

проект/планирана 

по ПВУ)

Необходимост от 

промяна на статуса (ако 

е приложимо) -няма 

промяна (нп), 

разкриване, закриване, 

промяна 

местоположение, 

промяна брой 

потребители

Година на промяна на 

статуса (ако е приложимо)

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс



3

Информиране и 

консултиране и обучение 

за реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения и 

мобилна превантивна 

общностна работа

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
0 56 несъздадена разкриване с 10 бр. места 2024

4

Информиране и 

консултиране и обучение 

за реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения и 

мобилна превантивна 

общностна работа

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
0 56 несъздадена разкриване с 26 бр. места 2024

Асистентска подкрепа
гр.Кърджали, бул.”България 

№41
185 315 създадена

промяна на броя на 

потребителите от 185 на 

315

2024

1
Дневна грижа за деца с 

трайни увреждания

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

30 66 създадена няма промяна

Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

26 131 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 5 на 15
2024

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

16 83 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 3 на 8
2024

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

39 174 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 11 на 20
2024

2. Специализирани социални услуги

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно 

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс 



Обучение за 

придобиване на умения

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

27 105 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 6 на 8
2024

Подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения (за младежи над 

16-годишна възраст)

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7 21

50 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 6 на 8
2024

2
Дневна грижа за деца с 

трайни увреждания

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
30 66 действаща по проект няма промяна

Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
42 131 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 5 на 15

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
42 83 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 3 на 8

Терапия и рехабилитация
гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
67 174 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 11 на 20

Обучение за 

придобиване на умения

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
55 105 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 6 на 8

Подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения (за младежи над 

16-годишна възраст)

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
18 50 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 6 на 8

3

Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

30 151 създадена

няма промяна

Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

26 131 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 5 на 15
2024



Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

16 83 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 3 на 8
2024

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

39 174 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 11 на 20
2024

Обучение за 

придобиване на умения

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

27 105 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 6 на 8
2024

Подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения

гр. Кърджали, кв. „Студен 

Кладенец”, ул. „Детелина” 

№7

21 50 създадена
промяна на броя на 

потребителите от 6 на 8
2024

4

Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
30 151 действаща по проект няма промяна

Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
42 131 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 8 на 15
2024

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
42 83 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 3 на 8
2024

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
67 174 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 11 на 20
2024

Обучение за 

придобиване на умения

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №52
55 105 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 6 на 8
2024

5
Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, кв. 

„Байкал”,  ул. 

„Славянска“ № 9

26 131 създадена 
промяна на броя на 

потребителите от 6 на 10
2024



Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, кв. 

„Байкал”,  ул. 

„Славянска“ № 9

16 83 създадена 
промяна на броя на 

потребителите от 5 на 8
2024

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, кв. 

„Байкал”,  ул. 

„Славянска“ № 9

39 174 създадена 
промяна на броя на 

потребителите от 15 на 20
2024

Обучение за 

придобиване на умения

гр. Кърджали, кв. 

„Байкал”,  ул. 

„Славянска“ № 9

27 105 създадена няма промяна

Подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения

гр. Кърджали, кв. 

„Байкал”,  ул. 

„Славянска“ № 9

21 50 създадена няма промяна

6
Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
42 131 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 8 на 10
2024

Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
42 83 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 6 на 8
2024

Терапия и рехабилитация

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
67 174 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 20 на 24
2024

Обучение за 

придобиване на умения

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
55 105 действаща по проект няма промяна

Подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения

гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски” №52 
18 50 действаща по проект няма промяна

7

Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
42 131 действаща по проект няма промяна



Застъпничество и 

посредничество

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
42 83 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 30 на 35
2024

Терапия и рехабилитация
гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
67 174 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 25 на 30
2024

Обучение за 

придобиване на умения

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
55 105 действаща по проект няма промяна

8
Информиране и 

консултиране 

(специализирано) гр.Кърджали

0 131 несъздадена разкриване с 10 бр. места 2024

Терапия и рехабилитация гр.Кърджали

0 174 несъздадена разкриване с 20 бр. места 2024

Обучение за 

придобиване на умения гр.Кърджали

0 105 несъздадена разкриване с 8 бр. места 2024

Подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения гр.Кърджали

0 50 несъздадена разкриване с 13 бр. места 2024

9

Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания гр.Кърджали

0 151 несъздадена разкриване с 30 бр. места 2026

информиране и 

консултиране 

(специализирано) гр.Кърджали

0 131 несъздадена разкриване с 21 бр. места 2026

обучение за придобиване 

на умения гр.Кърджали

0 105 несъздадена разкриване с 14 бр. места 2026



Налични

Максимален брой 

потребители по 

критерии

1
Резидентна грижа за 

деца без увреждания

гр. Кърджали ул. „Проф. 

акад. Любомир Милетич” 

№3

24 13 създадена няма промяна

2
Резидентна грижа за 

деца без увреждания

гр. Кърджали,

ул.“Тина Киркова“№25
24 13 създадена няма промяна

3
Резидентна грижа за 

младежи без увреждания

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
6 действаща по проект няма промяна

4

Резидентна грижа за 

деца/младежи с трайни 

увреждания

гр. Кърджали кв. 

Веселчане ул. Мир №19
28 18 създадена няма промяна

Брой потребители

№
СУ по чл.15 т.8 (резидентна 

грижа)

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 

Място на предоставяне

Статус към 

момента на 

извършването на 

анализа 

(създадена/несъзд

адена/ действаща 

по 

проект/планирана 

по ПВУ)

Необходимост от 

промяна на статуса (ако 

е приложимо) -

разкриване, закриване, 

промяна 

местоположение, 

промяна брой 

потребители

Година на промяна на 

статуса (ако е приложимо)

Раздел 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ И МАКСИМАЛЕН БРОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ



5

Резидентна грижа за 

деца/младежи с трайни 

увреждания

гр. Кърджали, ул. 

„Средец” №14
28 18 създадена няма промяна

6

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални 

затруднения

гр.Кърджали ул.”Генерал 

Чернозубов”
8 55 създадена няма промяна

7

Резидентна грижа за 

лица в надтрудоспособна 

възраст без увреждания

гр. Кърджали кв.

"Студен Кладенец", ул.

“Детелина“6

30 90 създадена няма промяна

8

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

психични разстройства гр.Кърджали

0 123 несъздадена разкриване с 20 бр. места 2026

9

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални 

затруднения 
гр.Кърджали

8 55 несъздадена разкриване с 20 бр. места 2026

10

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически увреждания гр.Кърджали

0 165 несъздадена разкриване с 20 бр. места 2026

11

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция гр.Кърджали

0 22 несъздадена разкриване с 20 бр. места 2026

12

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица със 

сетивни увреждания гр.Кърджали

0 16 несъздадена разкриване с 10 бр. места 2026

13

Резидентна грижа за 

възрастни хора в 

надтрудоспособна 

възраст 
гр.Кърджали

30 90 несъздадена разкриване с 20 бр. места 2026

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

Раздел 3



Налични

Максимален брой 

потребители по 

критерии

1

Осигуряване на подслон 

за деца, пострадали от 

домашно насилие и деца, 

жертви на трафик

гр. Кърджали, бул. 

"Беломорски" №50
4 5 действаща по проект

промяна на броя на 

потребителите от 4 на 5

2

Резидентна грижа за 

деца с трайни 

увреждания с потребност 

от постоянни медицински 

грижи  /здравно-

социална услуга/

гр.Кърджали, 

кв.”Възрожденци”, 

ул.”Иван Балкански” №1

0 5 несъздадена разкриване с 8 бр. места 2024

3

Резидентна грижа за 

възрастни хора в 

невъзможност за 

самообслужване с 

потребност от постоянни 

медицински грижи 

/здравно-социална 

услуга/
гр.Кърджали

0 15 несъздадена разкриване с 15 бр. места 2024

4

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания с 

потребност от постоянни 

медицински грижи 

/здравно-социална 

услуга/
гр.Кърджали

0 20 несъздадена разкриване с 15 бр. места 2024

5

Осигуряване на подслон 

за пълнолетни лица, 

пострадали от домашно 

насилие и лица жертви 

на трафик гр.Кърджали

0 20 несъздадена разкриване с 10 бр. места 2026

Брой потребители

СУ или ИЗСУ Място на предоставяне

Статус към 

момента на 

извършването на 

анализа 

(създадена/несъзд

адена/ действаща 

по 

проект/планирана 

по ПВУ)

Необходимост от 

промяна на статуса (ако 

е приложимо) -

разкриване, закриване, 

промяна 

местоположение, 

промяна брой 

потребители

Година на промяна на 

статуса (ако е приложимо)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ  И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЯЛАТА 

СТРАНА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ  ПО КРИТЕРИИ

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 

№



  * Представлява сбор от броя места на съществуващите социални 

услуги, социалните услуги по проект и тези, финансирани по ПВУ

** Общодостъпните социални услуги за информиране, консултиране 

и обучение за реализиране на социални права и за развиване на 

умения и мобилна превантивна общностна работа могат да се 

предоставят всички заедно, като  самостоятелна услуга или в 

комплекс с други СУ, при съобразяване на изискванията, посочени в 

Приложение № 1 и № 4 от Наредбата за качеството на социалните 

услуги.

Социални услуги, предоставяни в комплекс 


