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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 

№ СУ по чл.15 
Място на 

предоставяне 

Брой потребители Статус към момента 
на извършването на 

анализа 
(създадена/несъздад

ена/ 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) 

Налични* 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

1. Общодостъпни социални услуги ** 

                

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс 

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 

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 

2. Специализирани социални услуги 

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно  

  Асистентска подкрепа 
гр.Кърджали, 
бул.”България №41 

185 315 създадена 
промяна на броя на 
потребителите от 
185 на 315 

2024 

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс  



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 

  
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 

                

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 

№ 
СУ по чл.15 т.8 

(резидентна грижа) 
Място на 

предоставяне 

Брой потребители Статус към момента 
на извършването на 

анализа 
(създадена/несъздад

ена/ 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) 

Налични 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно  

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   

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 

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 

№ СУ или ИЗСУ 
Място на 

предоставяне 

Брой потребители Статус към момента 
на извършването на 

анализа 
(създадена/несъздад

ена/ 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) 

Налични 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно  

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 

Социални услуги, предоставяни в комплекс  

                

 
 

 



Неразделна част от настоящото Предложение е и Приложение № 1 (таблица в Excel) 

Настоящото Предложение: 

1. е обсъдено по чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ); 

2. е одобрено, съгласно чл. 43, ал. 2 от НПСУ, от Общинския съвет на община ………. с Решение № ….. /....2023 г. 

 

Предложението е изготвено от определените служители, ангажирани с процеса на планиране на СУ в община Кърджали, съгласно 

заповед №1596/06.12.2022 г.  

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

 

Кмет на община ……………………. 

                            (подпис) 

Дата: ………………. 


