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Увод 
Законът за социалните услуги (ЗСУ), с който се въвежда планирането на 

национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния 

бюджет, определя ролята на общинските администрации при реализирането на този 

процес. Съгласно законовите разпоредби, всяка община следва да започне процес на 

планиране на социалните услуги по новия ред. Нормативно определените ангажименти на 

общините са свързани с изготвянето на анализ на потребностите и предложение за 

планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво. 

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 стратегическо планиране на социалните услуги, свързан с изготвянето и приемането от 

Министерски съвет на  Националната карта на социалните услуги. 

Анализът на потребностите обхваща територията на Община Пещера и е 

разработен в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Закона за 

личната помощ, Закон за хората с увреждания, Наредбата за планиране на социалните 

услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка с писмо с 

изх. № 39-356/13.10.2022 г. на Министерството на труда и социалната политика за 

стартиране на разработването на Национална карта на социалните услуги. 

Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване 

качеството на живот на населението на община Пещера. 

Анализът е изготвен в периода 01.01.2023 година – 31.01.2023 година от 

длъжностни лица, определени със Заповед № 829/12.12.2022 г. на кмета на община 

Пещера, подпомогнати от Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден с Решение 

№375/28.04.2022 г. на Общински съвет – Пещера при спазване на изискванията на чл.26 и 

чл.27 от Закона за социалните услуги. 

 

1.  Методология  
За изготвяне на Анализа са използвани методи и инструменти за събиране и 

обработване на информацията, чиито показатели са отчетени и проверени въз основа на 

официални източници на информация. 

 

1.1 Цели  
Целта на Анализа е да даде ясна представа за показателите по отношение на 

съществуващите и планираните социални и интегрирани здравно-социални услуги в 

Община Пещера. Основните цели и конкретни задачи на настоящия анализ са: 

 осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на 

индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които изцяло 

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; 

 да покаже какви социални услуги получават нуждаещите се и да проследи как 

социалните услуги в страната отговарят на потребностите на населението на местно ниво; 

 да открои най-добрите практики за грижа, отговаряща на потребностите; 

 да очертае възможностите за подобряване на социалните услуги в отговор на 

потребностите от тях и особеностите, които ги предизвикват. 
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1.2 Методи и източници на анализа   
За изготвяне на Анализа са използвани методи и инструменти за събиране и 

обработване на информацията, чиито показатели са отчетени и проверени въз основа на 

официални източници на информация, съгласно чл. 3 от Наредбата за планиране на 

социалните услуги: Общинска администрация – Пещера; Националният статистически 

институт /НСИ/; Главна дирекция „ ГРАО“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. 

Пещера; Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Пещера; Други органи, които по силата на закон 

имат право да събират и администрират съответните данни. 

Основните инструменти на анализа включват: 

  преглед на законодателството; 

  преглед на анализите на ситуацията и оценките на потребности от социални 

услуги в различните общини; 

  систематизиране, обобщаване и анализ на статистически данни от Националния 

статистически институт; 

  систематизиране, обобщаване и анализ на статистически данни от системата на 

Главна дирекция „ГРАО“;  

  систематизиране, обобщаване и анализ на статистически данни от Дирекция 

„Социално подпомагане“ – гр. Пещера; 

  систематизиране, обобщаване и анализ на статистически данни от Дирекция 

„Бюро по труда“ – гр. Пещера; 

  анализ на данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за 

действащите социални услуги в община Пещера; 

  документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически 

документи на областната и местната администрация (като стратегии, дългосрочни програми и 

планове за развитие).  

 

2. Показатели в община Пещера по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
№ Наименование на критерия  Данни за 

община 

Пещера 

(брой) 

1 общ брой на населението  21 829 

2 общ брой на пълнолетните лица 13 515 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  3 468 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  4 160 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  1 602 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст  75 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  1 294 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  1 602 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  761 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в домашна среда  75 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда  311 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  3 393 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 68 
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14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 68 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения 31 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 31 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 1 602 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в невъзможност 

за самообслужване, живеещи в домашна среда 1 602 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 0 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 0 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 248 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в невъзможност 

за самообслужване, живеещи в домашна среда 248 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 3 319 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 3 319 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни увреждания 75 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с определена 

чужда помощ 161 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ 161 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 1 356 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване 1 356 

Данните са към 31.12.2021 г. Източник на информация: Главна дирекция „ГРАО“, 

Национален статистически институт, Дирекция „Социално подпомагане“– гр. Пещера. 

За точка 1 „общ брой на населението“ данните са взети от Главна дирекция 

„ГРАО“ като по-благоприятни за Община Пещера. В точки 2,3,4,7 и 12 са ползвани 

статистически данни от НСИ, а данните за останалите точки са от Дирекция „Социално 

подпомагане“– гр. Пещера. Сборът на точка 2 „общ брой на пълнолетните лица“ и точка 3 

„общ брой на децата до 18-годишна възраст“ не съвпада с т.1 „общ брой на 

населението“, поради разликата в данните от Главна дирекция „ГРАО“ и Националния 

статистически институт. 

 

3.  Съществуващи социални и интегрирани здравно - 

социални услуги на територията на община Пещера 
3.1. Социални услуги 
3.1.1. Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания 

Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 
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Адрес: гр. 

Пещера, ул. 

„Сокола“ № 1 

Деца и младежи 

с увреждания  

    36        59  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 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област. 

Забележка: През 2022 година и към настоящия момент услугите на Дневния 

център за деца и младежи с увреждания в гр. Пещера, ползват деца от община Пещера, с. 

Нова махала, общ. Батак, както и деца с постоянен адрес в с. Долни главанак, обл. 

Хасково,  и от гр. Чепеларе, но с настоящ адрес в гр. Пещера. 

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 

Пещера, ул. 

„Симон 

Налбант“ №8а 

Пълнолетни 

лица с 

увреждания 

28 27 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 настаняване от семеен тип за деца без увреждания 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 
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Адрес: гр. 

Пещера 

ул. „Стефан 

Кънчев“ № 2 

 Деца от 3 до 18 

годишна възраст, 

които са лишени 

от родителска 

грижа, за които са 

изчерпани 

възможностите за 

оставане и 

връщане в 

биологичното  

семейство, 

настаняване в 

семейство на 

близки и роднини 

или в приемно 

семейство.   

 14  11 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 лица 

от цялата страна 

 

Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите по 

чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 

Пещера, ул. 

„Дойранска 

епопея“ №5, 

ет.4 

Пълнолетни 

лица и деца, 

пострадали от 

насилие и 

жертви на 

трафик 

12 6 1. информиране и 

консултиране; 

2. застъпничество и 

посредничество; 

3. терапия и 

рехабилитация; 

4. обучение за 

придобиване на 

умения; 

5. осигуряване на 

подслон (за деца и 

пълнолетни лица, 

пострадали от домашно 

насилие, и за деца и 

пълнолетни лица - 

жертви на трафик). 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите лица 

от цялата страна 

 

Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужвани 

лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой лица, 

администри

ращи 

услугата 

Териториален обхват 

Адрес: гр. 

Пещера, ул. 

„Симон 

Налбант“ №8а 

42 40 0 14 1 Социална услуга на 

общинско ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението в общината 
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3.1.2. Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от оперативни 

програми. 

Неприложимо. 

 

3.2.  Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности в община Пещера. 
Неприложимо. 

 

4. Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община Пещера 
Съгласно информация предоставена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. 

Пещера, броя на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги 

на територията на община Пещера са, както следва: 

1. Дневен център за деца и младежи с увреждания – няма чакащи. На този етап 59 

деца 1-ин младеж ползват услугата /дневна форма – 3 деца; полудневна форма – 30 деца и 

1-ин младеж; почасова форма – 26 деца/. 

2. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – няма чакащи. На този етап 27 

лица ползват услугата. 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – няма чакащи. На 

този етап 11 деца ползват услугата. 

4. Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и жертви на 

трафик – няма чакащи. На този етап 4 лица ползват услугата. 

5. Асистентска подкрепа – няма чакащи. На този етап 40 лица ползват услугата.. 

На база горе изложеното е видно, че в нито една от социалните услуги към 

настоящия момент няма чакащи потребители. 

През 2022 г. 26 лица и 126 деца са заявили желание да ползват, настанени са със 

заповеди или направления в социалните услуги, както следва:  

 ДЦДМУ – 104 деца и младежи; 

 ДЦПЛУ – 3 лица; 

 ЦНСТБУ – 5 деца; 

 КЦ – 17 деца и 4 лица; 

 Асистентска подкрепа – 19 лица. 

 

Приложение № 1 – таблица желаещи. 

 

 

5. Информация относно броя на лицата от други общини, 

които ползват социални и интегрирани здравно-социални 

услуги на територията на община Пещера  
5.1. Потребители от други общини, ползващи социални услуги 
 Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Пещера, капацитет 36 

места.  

            Към настоящия момент услугите на Дневния център за деца и младежи с 

увреждания в гр. Пещера, ползва едно дете от с. Нова махала, общ. Батак, както и едно 

дете с постоянен адрес в с. Долни главанак, обл. Хасково,  но с настоящ адрес в гр. 

Пещера, разпределени по видове социални услуги, както следва: 

1. Вид социална услуга – дневна грижа;  

 Брой потребители от други общини – 1 бр. (с. Нова махала, общ. Батак);  
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2. Вид социална услуга – информиране и консултиране;  

 Брой потребители от други общини – 2 бр. (с. Нова махала, общ. Батак – 1 бр. и 

с. Долни главанак, общ. Маджарово, обл. Хасково – 1 бр.); 

3. Вид социална услуга – застъпничество и посредничество;  

 Брой потребители от други общини – 2 бр. (с. Нова махала, общ. Батак – 1 бр. и 

с. Долни главанак, общ. Маджарово, обл. Хасково – 1 бр.); 

4. Вид социална услуга – терапия и рехабилитация (само терапия);  

 Брой потребители от други общини – 2 бр. (с. Нова махала, общ. Батак – 1 бр. и 

с. Долни главанак, общ. Маджарово, обл. Хасково – 1 бр.); 

5. Вид социална услуга – обучение за придобиване на умения;  

 Брой потребители от други общини – 2 бр. (с. Нова махала, общ. Батак – 1 бр. и 

с. Долни главанак, общ. Маджарово, обл. Хасково – 1 бр.); 

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

капацитет 14 места.  

            Към настоящия момент услугите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания в гр. Пещера, ползват 5 броя потребители с постоянни адреси, различен от 

община Пещера,  /с настоящи адреси в гр. Пещера, сменени с предприети действия след 

настаняването им в услугата/, разпределени по видове социални услуги, както следва: 

1. Вид социална услуга – резидентна грижа;  

 Брой потребители от други общини – 6 бр. (с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. 

Пловдив – 3 бр., гр. Септември, общ. Септември, обл. Пловдив – 1 бр., с. Калояновец, общ. 

Стара Загора, обл. Стара Загора – 1 бр., гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора – 1 бр.);  

2. Вид социална услуга – информиране и консултиране;  

 Брой потребители от други общини – 6 бр. (с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. 

Пловдив – 3 бр., гр. Септември, общ. Септември, обл. Пловдив – 1 бр., с. Калояновец, общ. 

Стара Загора, обл. Стара Загора – 1 бр., гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора – 1 бр.);  

3. Вид социална услуга – застъпничество и посредничество;  

 Брой потребители от други общини – 6 бр. (с. Триводици, общ. Стамболийски, 

обл. Пловдив – 3 бр., гр. Септември, общ. Септември, обл. Пловдив – 1 бр., с. Калояновец, 

общ. Стара Загора, обл. Стара Загора – 1 бр., гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 

– 1 бр.);  

4. Вид социална услуга – обучение за придобиване на умения;  

 Брой потребители от други общини – 6 бр. (с. Триводици, общ. Стамболийски, 

обл. Пловдив – 3 бр., гр. Септември, общ. Септември, обл. Пловдив – 1 бр., с. Калояновец, 

общ. Стара Загора, обл. Стара Загора – 1 бр., гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 

– 1 бр.);  

 Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и 

жертви на трафик, капацитет 12 места.  

            Към настоящия момент услугите на Кризисния център за пълнолетни лица и деца, 

пострадали от насилие и жертви на трафик в гр. Пещера, ползват 4 броя потребители с 

настоящ и постоянен адрес, различен от община Пещера, разпределени по видове 

социални услуги, както следва: 

1. Вид социална услуга – осигуряване на подслон;  

 Брой потребители от други общини – 5 бр. (гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик – 3 бр., гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна – 1 бр., гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, 

обл. Търговище – 1 бр.);  

2. Вид социална услуга – информиране и консултиране;  

 Брой потребители от други общини – 5 бр. (гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик – 3 бр., гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна – 1 бр., гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, 

обл. Търговище – 1 бр.); 

3. Вид социална услуга – застъпничество и посредничество;  
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 Брой потребители от други общини – 5 бр. (гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик – 3 бр., гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна – 1 бр., гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, 

обл. Търговище – 1 бр.); 

4. Вид социална услуга – терапия и рехабилитация;  

 Брой потребители от други общини – 5 бр. (гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик – 3 бр., гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна – 1 бр., гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, 

обл. Търговище – 1 бр.); 

5. Вид социална услуга – обучение за придобиване на умения;  

 Брой потребители от други общини – 5 бр. (гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик – 3 бр., гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна – 1 бр., гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, 

обл. Търговище – 1 бр.); 

 

5.2. Потребители от други общини, ползващи интегрирани 

здравно-социални услуги 
Неприложимо. 

 

6. Информация за демографското развитие в община 

Пещера 
Община Пещера е разположена сред живописна котловина в Западнородопската 

част на Осоговско-Родопската зона. Тя се намира в южната част на Пазарджишка област и 

попада в Южен централен район за планиране. Община Пещера обхваща 4 населени места 

- град Пещера и селата Радилово, Капитан Димитриево и Свети Константин. Град Пещера 

е административния център на общината. 

 
Съгласно официални данни получени от Националния статистически институт към 

31.12.2021 г. броят на населението на община Пещера възлиза на 16 983 души, 

разпределени по възрастови групи, както следва: 

 от 0 до 7 години   –   1 294 души; 

 от 0 до 18 години –   3 468 души; 

 над 18 години       – 13 515 души. 
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По данни на Главна дирекция „ГРАО” към 31.12.2021 г. населението на община 

Пещера по настоящ адрес е 21 829 души. 

 Получените данни от страна на Националния статистически институт са 

недостатъчни за извършване на обстоен анализ на демографското развитие на община 

Пещера, поради което за целите на настоящия Анализ ще ползваме и данните за 

демографското състояние и характеристиката на населението от най-актуалния 

стратегически документ на община Пещера, а именно Плана за интегрирано развитие на 

община Пещера за периода 2021-2027 година, за да допълним данните от Националния 

статистически институт. 

В тази част, за целите на Анализа е използвана извадка от Плана за интегрирано 

развитие на община Пещера 2021-2027 г., Раздел 3. „Развитие на социалната сфера и 

човешките ресурси“, Подраздел 3.1. „Демографски параметри: население, структура, 

прираст, икономическа активност, заетост, безработица“, с включени статистически данни 

за периода: 2015 г. – 2019 г., които са допълнени с данни на Националния статистически 

институт за периода: 2020 г. – 2021 г. 

 

Общо население - брой и гъстота. 

Демографската ситуация в Община Пещера е резултат от действието на фактори и 

влияния, които от една страна са характерни за Република България, а от друга 

специфични за територията на общината и обусловени от неговото демографско, 

историко-културно и социално-икономическо развитие. Съществено влияние оказват 

раждаемост и смъртност, брачност, разводи, миграция, полово-възрастова, етническа, 

религиозна и образователна структури на населението. Те влияят на формирането на 

човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено отношение. 

  

Таблица: Население към 31.12.2021 г. в област Пазарджик, по общини. 

 (брой)   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо 

обл.Пазарджик 263630 260814 257965 255479 252776 251300 247360 

Батак 5616 5550 5457 5368 5245 5130 5008 

Белово 8187 7994 7806 7623 7460 7427 7242 

Брацигово 9037 8827 8683 8530 8341 8349 8188 

Велинград 34511 34281 34045 33787 33529 33464 33102 

Лесичово 5456 5311 5224 5119 5052 5204 5085 

Пазарджик 110302 109413 108376 107505 106526 105161 103681 

Панагюрище 23455 23110 22813 22547 22192 21957 21430 

Пещера 18338 18136 17899 17716 17519 17329 16983 

Ракитово 14706 14626 14543 14479 14381 14383 14280 

Септември 24511 24206 23860 23620 23383 23749 23348 

Стрелча 4691 4593 4525 4473 4439 4485 4396 

Сърница 4820 4767 4734 4712 4709 4662 4617 

Община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие. По брой на 

населението, общината е на пето място сред останалите общини в област Пазарджик. Тя е 

една от най-гъсто населените общини в Област Пазарджик, като със своята гъстота от 

129.4 д/км2 заема второ място в цялата област. 

 

Таблица: Население в община Пещера, по местоживеене за периода 2015 г. – 2021 г. 
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 Общо В градовете В селата 

2015 18338 16337 2001 

2016 18136 16189 1947 

2017 17899 15986 1913 

2018 17716 15837 1879 

2019 17519 15644 1875 

2020 17327 15452 1877 

2021 16983 15175 1808 

 От представената информация става ясно, че по-голямата част от населението на 

община Пещера се съсредоточава в града – 15 175 души и значително по-малка част от 

него живеят в селата – 1 808 души. 

 

Таблица: Население в община Пещера, по пол за периода 2015 г. – 2021 г. 

 Общо Мъже Жени 

2015 18338 8954 9384 

2016 18136 8863 9273 

2017 17899 8768 9131 

2018 17716 8657 9059 

2019 17519 8560 8959 

2020 17327 8463 8866 

2021 16983 8283 8700 

Като цяло и в града, и в селата на общината преобладаващо е присъствието на 

жените, в сравнение с това на мъжете. По отношение на полово-възрастовата структура на 

населението може да се каже, че общата тенденция, изразена в цялата страна, се проявява 

и в община Пещера, а именно преобладава предимно женското население над мъжкото. 

По предоставените данни и от таблицата става ясно, че за периода 2015-2021 г., 

населението на община Пещера намалява, което се дължи на редица социални, 

икономически и други фактори. През 2015 г., населението е било в размер на 18 338 души. 

Седем години по-късно нивата са достигнали до 16 983 души. Ако негативната тенденция 

продължи със същите темпове и в следващите години това ще се отрази неблагоприятно 

за бъдещото развитие на общината, като ще бъде засегнат най – вече човешкия капитал, 

което е възпроизводствения потенциал и работната сила на общината, а това от своя 

страна ще доведе до негативни икономически изражения. 

 

Таблица: Население под, в и над трудоспособна възраст към 31.12.2021 г. 

 Общо В т.ч. в град Пещера 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Община Пещера 16 983 8 283 8 700 15 175 7 407 7 768 

Под трудоспособна 

възраст 

  2 899 1 550 1 349   2 744 1 479 1 265 

В трудоспособна възраст   9 924 5 239 4 685   8 922 4 693  4 229 

Над трудоспособна 

възраст 

  4 160 1 494 2 666   3 509 1 235 2 274 

Възрастовата структура на населението в Община Пещера е благоприятна – над 

50% от населението е в трудоспособна възраст, под 50% - в над трудоспособна и в 

значително по-малка степен има население в под трудоспособна възраст. Наличието на 

преобладаващо трудоспособно население е важна предпоставка за доброто развитие на 

община Пещера. 

От полово-възрастовата структура на населението на община Пещера може да се 

направят следните изводи: 
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  Раждаемостта е ниска, а от това следва и застаряването на населението; 

 Увеличаването на населението в пенсионна възраст води до трайни проблеми с 

бюджета и натоварва икономически активната част от населението; 

 Застаряването на населението води и до още един проблем – липса на 

трудоспособна работна ръка. 

 

Раждаемост, смъртност, естествен прираст и механично движение 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 

основните демографски процеси – естествен прираст (раждаемост и смъртност) и 

механичен прираст (изселени и заселени). В община Пещера те са: 

 

Таблица: Естествен прираст на населението за периода 2015 г.-2021 г. 

 Живородени (брой) Умрели (брой) Естествен прираст 

(брой) 

2015 203 243 -40 

2016 171 231 -60 

2017 160 262 -102 

2018 156 252 -96 

2019 179 256 -77 

2020 144 331 -187 

2021 111 375 -264 

В община Пещера, през 2015 г. са родени 203 деца, а през 2021 г. – 111 деца. Един 

от най–тревожните демографски проблеми в общината в момента е относително високото 

ниво на смъртност. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е 

процесът на демографско остаряване. В община Пещера, през 2015 г. броят на умрелите е 

243 души, докато през 2021 г. той достига до 375 души. 

Поради застаряването на населението и влошаването на здравното обслужване, 

през последните 30 години се отбелязва трайна тенденция към поддържане на 

относително високи стойности на смъртността в общината. 

 

Механичен прираст. 

Миграциите или механичното движение на населението, заедно с неговото 

естествено възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на 

определена територия. През разглеждания период - 2015 г. – 2021 г. се наблюдава ясно 

изразена тенденция в механичното движение на населението на Община Пещера: 

 

Таблица: Механичен прираст на населението за периода 2015 г.-2021 г. 

 Заселени Изселени Механичен прираст 

2015 158 257 -99 

2016 130 272 -142 

2017 175 310 -135 

2018 156 243 -87 

2019 161 281 -120 

2020 244 247 -3 

2021 186 268 -82 

Районът на община Пещера се отличава с интензивна миграция, насочена предимно 

към големите икономически центрове на страната и чужбина. Трайна е тенденцията за 

напускане на общината от хора в трудоспособна възраст, които търсят препитание в 

чужбина и в по- големите градове на страната. 
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Трудно е да се направи прогноза по отношение на броя на населението на 

общината до 2030 г. Въпреки това, при запазване на тенденцията за промяна на 

стойностите на механичния прираст, може да се очаква запазване на броя на населението 

на община Пещера през следващия програмен период. 

От представените данни ясно се вижда, че естествения и механичния прираст на 

община Пещера през 2021 г. са с отрицателна стойност. Това налага предприемането на 

значителни мерки с цел възстановяване на положителните им стойности. Една от 

възможностите за намаляване на отрицателните стойности на показателите „естествен и 

механичен прираст“ е подобряването на средата и условията за живот на местното 

население в общината. Подобряване на здравните услуги и здравните навици у хората. 

Осигуряване на работна среда, която да отговаря на квалификацията на местното 

население, с цел обезпечаване на текущи разходи. И не на последно място осигуряване на 

достатъчен брой социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на 

община Пещера, обхващащи в пълен обем нуждите на местното население.  

 

 

7. Информация за наличната социална, образователна и 

здравна инфраструктура в община Пещера 
7.1. Социална инфраструктура 
7.1.1. Социални услуги 

Регионалните и местни власти играят основна роля в развитието на Общността. 

Това се дължи на факта, че те са най-близко до гражданите и са отговорни за голяма част 

от задачите, изпълнявани от обществения сектор. 

Здравеопазването и социалните услуги са едни от най-значимите за хората 

дейности. В България тези сфери са споделена отговорност между централната и местната 

власт, като политиките се определят от централното ниво, докато местното е преди всичко 

изпълнител. Функциите по управление на социалното подпомагане се споделят между 

държавата и общината. 

На територията на Община Пещера, чрез  финансиране от Републиканския бюджет 

като делегирани от държавата дейности, функционират социалните услуги: Дневен център 

за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания, 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център за лица и 

деца, пострадали от насилие.  

Чрез Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги се предоставят 

социалните услуги лична помощ и асистентска подкрепа за лица с увреждания и в 

невъзможност да се обслужват. 

Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ е местна дейност, финансирана 

от бюджета на Община Пещера. 

 

Социални услуги финансирани от Републиканския бюджет като делегирани от 

държавата дейности са: 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Пещера, капацитет 36 

места.  

Дневният център за деца и младежи с увреждания в гр. Пещера е с капацитет 36 

потребители. Ползватели на социална услуга в общността  ДЦДМУ гр. Пещера са: 

• Деца в риск от 3 до 18 годишна възраст с увреждания;  

• Младежи от 15 до 29  годишна възраст с увреждания, за които е необходимо да 

бъдат подкрепени да водят самостоятелен начин на живот. 

В ДЦДМУ гр. Пещера се предоставят следните форми на грижа: 

• Целодневна грижа за деца и младежи с увреждания, които не посещават масови 

училища, детски заведения или друга социална услуга, включва комплекс от 
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медицински, възпитателно-педагогически, психологически, логопедични и социално – 

рехабилитационни грижи. 

• Полудневна грижа за деца и младежи с увреждания, посещаващи масови 

училища, детски заведения  или друга социална услуга, оказване на подкрепа за социална 

интеграция. 

• Почасови консултации за деца и младежи съобразно индивидуалните потребности 

и нужди - психологическо консултиране; социално консултиране; езикова и говорна 

терапия; лечебна рехабилитация; педагогическа помощ; трудотерапия; консултиране на 

родители и семейства по проблемите на техните деца; семейно консултиране; подкрепа за 

включващо обучение. 

Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера е ситуиран в  широк 

център на гр. Пещера в двуетажна сградата находяща се на адрес: гр. Пещера, ул. 

„Сокола” № 1, общинска собственост. Центърът е оборудван с всичко  необходимо за 

обслужването на деца/младежи с увреждания. Сградата е под охрана на СОТ и са 

монтирани камери за видеонаблюдение в двете занимални. Тя е с изградена 

инфраструктура за трудноподвижни деца/младежи, снабдена е с рампа за инвалидни 

колички и асансьор, който осигурява достъп на всички нива. Стълбите са адаптирани и 

безопасни за ползвателите. В дворното пространство е изградената специализирана детска 

площадка, където децата от ДЦДМУ гр. Пещера имат контакти с други деца от квартала и 

братя и сестри на деца ползващи социалната услуга, което подпомага тяхната 

социализация и интеграция. 

На първият етаж са разположени: кабинет на логопеда, медицински кабинет, приемна, 

кабинет за рехабилитация, кухненски бокс /разливочна/, кабинет на психолога, кабинет на 

трудотерапевта, кабинет на социалния работник, мултисензорна стая. На  вторият етаж са 

разположени кухненски бокс /разливочна/, директорски кабинет и две занимални. 

Помещенията в ДЦДМУ гр. Пещера 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. 

Отоплението е с парно на газ /охлаждането е с климатици. Услугата има собствено 

специализирано превозно средство, с което обслужва потребителите си. 

Организацията на пространството в ДЦДМУ гр. Пещера създава среда близка до 

семейната, уют, съобразена е с потребностите на децата/младежите, спазване на личното 

пространство на всяко от децата/младежите и условията на работа на екипа.    Сградата е 

изградена по начин, по който изцяло да посрещне нуждите на децата/младежите, 

ползващи социалната услуга и работещите в него служители. 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Пещера, капацитет 

28 места. 

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ – гр. Пещера развива 

дейността си, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 28 потребители. 

Социалната услуга представлява комплекс от социални услуги, които създават 

условия за цялостно обслужване на пълнолетните лица през деня, свързани с 

предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и 

рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните 

контакти. 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера е ситуиран в  широк 

център на гр. Пещера в двуетажна сградата находяща се на адрес: гр. Пещера, ул. „Симон 

Налбант” № 8а, общинска собственост. Центърът е оборудван с всичко  необходимо за 

обслужването на пълнолетни лица с увреждания. Сградата е под охрана на СОТ. Тя е с 

изградена инфраструктура за трудноподвижни лица, снабдена е с рампа за инвалидни 

колички и асансьор, който осигурява достъп на всички нива. Стълбите са адаптирани и 
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безопасни за ползвателите. Сградата е добре поддържана, с оформени зелени и цветни 

площи, с монтирани беседка и достатъчно пейки за почивка. 

Помещенията в ДЦПЛУ гр. Пещера 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. Отоплението е с парно на газ /охлаждането е с климатици. Услугата има 

собствено специализирано превозно средство, с което обслужва потребителите си. 

Организацията на пространството в ДЦПЛУ гр. Пещера създава среда близка до 

семейната, уют, съобразена е с потребностите на лицата, спазване на личното им 

пространство и условията на работа на екипа. Сградата е изградена по начин, по който 

изцяло да посрещне нуждите на лицата, ползващи социалната услуга и работещите в него 

служители. 

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

капацитет 14 места.  

            Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ – гр. 

Пещера развива дейността си, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 14 

потребители като две от местата са за спешен прием. Децата са смесени по възраст, пол и 

ниво на автономност. 

ЦНСТДБУ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за 

пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към 

момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното 

семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. 

В центъра функционира среда близка до семейната, при която децата получават 

необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане 

на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в 

него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено 

участие в живота на местната общност. 

ЦНСТДБУ се намира на достъпно и комуникативно място, находящ се на адрес: гр. 

Пещера, ул. „Стефан Кънчев“ № 2, общинска собственост. Сградата е изградена по проект 

за създаване на ЦНСТ, свързана с Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България”, поради което е изцяло 

съобразена с изискванията за достъпна и безопасна среда за потребителите. ЦНСТДБУ е 

ситуиран в едноетажна сграда, с изградена инфраструктура за трудноподвижни 

потребители, снабдена е с рампа за инвалидни колички, помещенията са адаптирани и 

безопасни за ползвателите. В двора са оформени зелени и цветни площи, монтирани са 

детска площадка, люлки и кътове за почивка и игра.  

Осигурена е подходяща и безопасна жизнена среда за пълноценно израстване и 

развитие на децата. Поддържа се чистота, уют, светлина и оптимална температура в 

спалните и общите помещения. Помещенията са подходящо обзаведени с мебели, като е 

осигурено лично пространство за децата.  

 Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и 

жертви на трафик, капацитет 12 места.  

Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и жертви на 

трафик – гр. Пещера развива дейността си, като делегирана от държавата дейност, с 

капацитет 12 потребители. Социалната услуга е възложена за управление на външен 

доставчик – Фондация "ФОНД ИГА", съгласно договор № 527/16.12.2021 г., в сила от 

01.01.2022 г., за срок от пет години, лицензирана за предоставяне на социалните услуги: 

"Обучение за придобиване на умения"  (като  специализирана  услуга),  "Информиране  и  

консултиране" (като специализирана услуга), "Застъпничество и посредничество", 

"Терапия и рехабилитация"(само стандартите за терапия), "Осигуряване на подслон" (за 

деца и лица, пострадали от домашно насилие, и за деца и лица — жертви па трафик). 
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Социалните услуги в Кризисния център се предоставят на последния етаж от 

административна сграда в центъра на град Пещера, с адрес: гp. Пещера, ул. "Дойранска 

епопея" №5, ет.4. Етажът е собственост на Фондация „ФОНД ИГА". В близост има 

паркинг, различни обществени сгради и услуги — търговски, здравни, образователни, 

финансови и др. Няма дворно пространство. Няма асансьор – изкачването е по стълби. От 

съображение за сигурност адресът/мястото на КЦ не е публично, няма указателни табели 

и знаци или други обозначения. 

Социалната услуга разполага със следната материална база: 3 спални помещения: 

две стаи с по четири легла и една стая с три легла; два санитарни възела (баня, мивка и 

тоалетна), един за персонала и един за  потребителите; кухня, която е оборудвана със 

съдомиялна машина, печка с фурна и  микровълнова печка, пералня и сушилня; стая за 

изолация при спешно настаняване; консултативен кабинет за социални и психологически 

консултации; складови помещения, които са преградени и децата нямат достъп до тях; 

коридор с място за хранене и кът за отдих и тихи игри на децата; кабинети на управителя, 

на социалните сътрудници и психолога. 

Всички помещения се отопляват с ел. енергия — климатици и конвекторни печки. 

Вратите нямат прагове, а бравите са достъпни за потребителите на височина. Прозорците 

се заключват  от вътре с цел гарантиране безопасността на децата. Широчината па всички 

коридори и врати позволяват безпрепятствено преминаване на инвалидна количка. На 

входа на услугата и в коридора, хола/трапезарията са монтирани камери за 

видеонаблюдение, като контролния монитор е на телефона на управителя и на компютъра 

на сътрудниците. 

 Социална услуга „Асистентска подкрепа“, капацитет 42 места. 

Услугата стартира през март 2021 година като държавно делегирана дейност с 

капацитет 42 потребители. Тя се създава след промени в нормативната уредба, влезли в 

сила с новия Закон за социалните услуги и Правилника за прилагане на Закона, които 

очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в 

социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, 

която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; 

изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. 

Асистентската подкрепа се предоставя на възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни 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. 

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ се администрира на адрес: гр. Пещера, 

ул. „Симон Налбант” № 8а. Към настоящия момент услугата се предоставя на 40 души 

потребители, обслужвани от 14 социални асистенти. 

И петте по-горе посочени социални услуги са ситуирани по начин, който им 

осигурява възможност за бърз и лесен достъп до съпътстващата инфраструктура в община 

Пещера. В непосредствена близост до социалните услуги се намират административни, 

образователни, социални и здравни учреждения. 

 

Социална услуга по Закона за личната помощ: 

 Социална услуга в домашна среда „Личен асистент“. 
 От 01.10.2019 г. Община Пещера работи по механизма за лична помощ, в 

изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ.  

Чрез услугата се предоставя лична помощ за лица с увреждания с 90 и над 90 % 

степен на увреждане с чужда помощ и деца с 50 и над 50% степен на увреждане с чужда 

помощ. Услугата има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с 

увреждания да упражняват основните си права за пълноценно участие в обществото, за 
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извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, 

домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им 

ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от 

кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. 

Социалната услуга се администрира в сградата на Общинска администрация – 

Пещера, находяща се на адрес: гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" №17.  

Към 31.12.2022 г., 128 асистенти предоставят лична помощ на 126 потребители. 

 

Социални услуги – местна дейност, финансирана от бюджета на Община Пещера: 

 „Домашен социален патронаж“, капацитет 180 места. 
   Услугите, които се предоставят от Домашен социален патронаж са насочени към 

обслужване на възрастни хора и хора с увреждания срещу заплащане, съобразно техните 

нужди и желания за подобряване на условията им на живот, в социално-битов, публично-

правен и здравословен аспект. Извършва се ежедневна доставка на топла храна в дома, 

санитарно обслужване, социално – битово обслужване, помощ при извършване на 

прегледи, консултации и изследвания в здравни заведения. Услугата се предоставя във 

всички населени места в община Пещера. 

 Потребителите заплащат месечната такса, която е в размер на реалната издръжка на 

едно лице и включва разходите за закупуване на хранителни продукти, транспортни 

разходи за разнасяне на храната по домовете, вода, ел. енергия и хигиенни материали. 

Базата на Домашен социален патронаж /кухня и администрация/ се намира на 

адрес: гр. Пещера, ул. „Сокола” № 1. Към настоящия момент капацитета на услугата е 

запълнен - 180 потребители. 

  Общински клубове - на пенсионерите, диабетиците и инвалидите. 
      Клубът на пенсионера в гр. Пещера функционира от 1977 година. Членската маса 

за 2022 г. наброява 210 човека. В с. Радилово клубът съществува от 1992 година с членска 

маса от  27 човека. В с. Капитан Димитриево клубът на пенсионера съществува от 1987 

година като членската маса наброява 65 човека.  Клубовете на пенсионера и в трите 

населени места разполагат с добри бази, в които осъществяват своите мероприятия и 

срещи. 

Сдружение “Диабетик” съществува на територията на Община Пещера от 

22.03.1995 г. Членската маса на сдружението е 370 човека, от които 308 члена в гр. 

Пещера и 62 члена в с. Радилово. 

Общинската организация на инвалидите в гр. Пещера е учредена през 1991 г. В 

състава на общинската организация на инвалидите влизат:  

1. Дружество „Искра“ – гр. Пещера, с членска маса – 314 човека; 

2. Дружество „Вяра“ – с. Радилово, с членска маса – 63 човека; 

3. Дружество „Вяра и надежда“ – с. Кап. Димитриево, с членска маса – 69 човека; 

Сдружение “Вяра” на хората с психично здраве е учредена на 04.04.2007 г. 

Членската маса се състои от 50 човека. 

Клубовете предоставят възможност и условия за хората в надтрудоспособна 

възраст и на хората с увреждания да общуват, да организират културни и туристически 

дейности, да осъществяват социални контакти и възможности за активен живот. 

Община Пещера е предоставила подходяща материална база на всички клубове на 

територията на общината, като издръжката на клубовете са за сметка на бюджета на 

Община Пещера. 

 

Услуги по програми на ЕС: 

 Обществена трапезария.  

От 15.11.2022 г. в община Пещера функционира Обществена трапезария за 

жителите на община Пещера в рамките на проект „Топъл обяд в Община Пещера“ , 
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Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски 

социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Ежедневно в работни 

дни, Община Пещера осигурява топъл обяд на 400 лица, като за хората със затруднения в 

придвижването обяда се предоставя чрез доставки до домовете им. Освен топъл обяд на 

потребителите се предоставят и съпътстващи мерки при спазване на изискванията за 

безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене. 

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ е продължение на успешното 

изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се реализира в 

съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения, чрез 

предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се 

лица и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. 

 Патронажна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, 

лица с увреждания и хора в риск. 
Към настоящия момент, Община Пещера изпълнява договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.119-0046-C01. По проект “Патронажна грижа + в 

община Пещера“, процедура „Патронажна грижа + - Компонент 3”, Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027г. се предоставят  почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в т.ч. 

предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни 

продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на 

потребителите или с други средства, различни от тези по операцията), заплащане на 

битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги 

(със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по операцията); 

транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата. 

 

7.1.2. Жилищни условия 
По данни на НСИ към 31.12.2021 г., броя на жилищата в община Пещера по форма на 

собственост е 8 476, докато броя на жилищните сгради по конструкция е 5 324. 

 

Таблица: Жилищни сгради в община Пещера по конструкция към 31.12.2021 г. 

Общини Жилищни 

сгради 

общо 

Жилищни сгради по конструкция 

Панели Стомано-

бетон 

Тухлени с 

бетонна плоча 

Тухлени с 

гредоред 

Община Пещера 5 324 39 218 2 193 2 263 

От представените данни става ясно, че в Община Пещера най-малобройни са 

сградите, изпълнявани със стоманобетонни и панелни строителни системи, което е 

обусловено от факта, че строителството е предимно ниско етажно, а териториалното 

разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. Макар и по-малко на брой, те се 

нуждаят от цялостно конструктивно обследване, обследване за енергийната ефективност и 

подмяна на инсталациите.  

 

Таблица: Жилища в община Пещера по брой стаи към 31.12.2021 г. 

Общини Жилища 

общо 

Жилища по броя на стаите 

едностайни двустайни тристайни четиристайни 

Община Пещера 8 476 400 2 194 2 720 2 106 

По брой на стаите може да се каже, че в Община Пещера, през разглеждания 

период, преобладава предимно строителството на тристайни жилища - 2 720 бр.  

По данните за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и 

жилища в Община Пещера до 2021 г., може да се потвърди наличието на лек спад в 

развитието и строителството на нови сгради и жилища.  
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  Жилищните сгради на територията на община Пещера са в относително добро 

състояние. Една значителна част от тях са разположени в урбанизираната част на 

населените места. Община Пещера се характеризира с наличието на повече еднофамилни 

жилища като съществуващия жилищен фонд покрива до голяма степен потребностите на 

населението от жилища. 

На територията на гр. Пещера има два обособени квартали на уязвими етнически 

малцинства – кв. Луковица и кв. Пирин, населени с жители с ромска етническа 

принадлежност. 

Общинската политика в областта на енергийната ефективност налага подобряване 

на енергийните характеристики на жилищните сгради, след прилагане на 

енергоспестяващи мерки, намаление на енергийното потребление, подобряване на 

условията и качеството на живот на населението, чрез технологично обновление и 

модернизация на всички видове сгради. С финансови средства от Европейския съюз и 

национални проекти, както и от общинския бюджет се полагат грижи за осигуряване на 

ВиК инфраструктура, достъп чрез общински пътища, електроснабдяване, включително 

външно улично осветление. 

 

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

ползването им 

Община Пещера граничи на север и северозапад с община Пазарджик, на запад – с 

община Ракитово, на юг и югозапад – с община Батак, на изток – с община Брацигово. По 

дефилето на р. Стара река минава път, който свързва общината на изток със селата Бяга, 

Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток - с град Брацигово, а на запад - с 

градовете Батак, Велинград и Доспат, и язовирите „Батак”, „Беглика”, „Широка поляна”, 

„Доспат”. На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център – 

гр. Пазарджик, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка с другите две селища 

в общината - с. Радилово и с. Капитан Димитриево. Очертаните по-горе особености водят 

до извода, че по отношение на географското си положение, територията на общината е 

лесно достъпна и може да се характеризира с изключително важни транспортно - 

географски функции. 

Републикански пътища в границите на гр. Пещера с обща дължина 3,487 км. 

Общинските пътища- четвърти клас са с обща дължина 35,650 км.  

Улична мрежа на гр. Пещера е в задоволително състояние, поддържа се с 

периодични ремонтни дейности: обща дължина -39 533,00 м; обща площ - 429 377,50 м. 

кв. Улична мрежа в с. Радилово, Община Пещера е в задоволително състояние, но има 

улици без настилки. Обща площ -186 000,00 м. кв. Улична мрежа в с. Капитан 

Димитриево, Община Пещера е в задоволително състояние, но има улици без настилки: 

Обща площ - 127 000,00 м. кв. 

 Освен регулярната поддръжка на пътната мрежа, необходимо е да се обърне 

внимание на съоръженията по нея. През 2022 година се извърши превантивен ремонт по 

републикански път II-37 „Пазарджик – Пещера – Батак“. 

Транспортното обслужване на жителите на община Пещера се 

осъществява изключително от автомобилен транспорт. Транспортната мобилност към 

други градове от страната, населените места в общината и в самия град се осигурява от 

редовни автобусни линии и една железопътна линия. Автогарата и ЖП гарата са 

разположени в град Пещера и са важни транспортни възли. 

С разписание по ЖП линията се извършва обществен превоз на пътници от гр. 

Пещера до гр. Пловдив.  

От квотата на община Пещера се извършва обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии от републиканска, областна и 

общинска транспортни схеми.  
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От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са утвърдени четири 

броя маршрутни линии от републиканската транспортна схема: Пловдив – Пещера, които 

от 2021 г. се изпълняват целогодишно.  

По автобусната линия Пазарджик – Пещера, част от Областна транспортна схема, 

са утвърдени маршрутни разписания от Областния управител на Област Пазарджик.  

Вътрешноградските линии от Общинската транспортна схема са утвърдени от 

Общински съвет-Пещера. Поддържането на тези транспортни връзки е с важно социално-

икономическо значение за населението, тъй като му се осигурява достъп до обществен 

автобусен превоз с оглед на жизнените и социалните нужди на населението. 

 

7.2. Образование 

 В условията на пазарната икономика, демографския проблем, свободният избор и 

конкуренцията, както и преразпределението на приоритетите в икономическата сфера в 

общината, налагат нов подход към връзката между общото, професионалното и 

профилирано образование в училищата на територията на община Пещера. Мисията на 

училището е да подпомогне ученика в свободното му развитие, 

самоусъвършенствуването на богатството на личността му като го включи в различни 

видове дейности и типове социални общности и разкрие нови сфери на самоизява. 

Училището трябва да се утвърди като чувствителен барометър на социалните промени 

в общината, да бъде катализатор на образователните, социалните и културните процеси, 

да дава своя собствен принос за устойчиво развитие на местната общност. 
Детски градини. 

Образователната система на община Пещера включва шест детски градини, от 

които пет в гр. Пещера: ДГ ,,Иглика“, ДГ ,,Слънчо“, ДГ ,,Изгрев“, ДГ ,,Сокола“, ДГ 

,,Деница“ и една в с. Радилово: ДГ ,,Здравец“. През 2016 г. беше закрита Детска градина 

,,Еделвайс“ в с. Капитан Димитриево, поради намаляване броя на децата под 

необходимия минимум. Петте детски градини в град Пещера обхващат всички деца в 

задължителна предучилищна възраст. Четири от тях: ДГ,, Слънчо“, ДГ „Иглика“, ДГ 

„Сокола“, ДГ ,,Изгрев„“ са с деца от всички етнически групи. ДГ ,,Деница“ обхваща 

изцяло децата от ромския етнос от общината. ДГ ,,Здравец“ приема децата от с. Радилово 

и с. Капитан Димитриево. 

В ДГ ,,Иглика“ има две целодневни яслени групи, които обхващат деца от 10 

месечна до 2 годишна възраст. По една яслена група има в ДГ ,,Изгрев“ и ДГ ,,Деница“.  

     Таблица: Брой деца в детските градини към 05.12.2022 г. /учебната 2022/2023г/: 
№ Име на детска 

градина 
Местоположение Вид Брой места Брой деца 

1 ДГ "Слънчо" гр. Пещера целодневна 110 109 

2 ДГ "Деница" гр. Пещера целодневна   95 101 

3 ДГ  "Иглика" гр. Пещера целодневна 122 108 
4 ДГ "Сокола" гр. Пещера целодневна   72   72 
5 ДГ "Изгрев" гр. Пещера целодневна 123 114 
6 ДГ ,,Здравец" с. Радилово целодневна   28   28 
7   Общо 550 532 

В яслените, възрастовите и подготвителните групи в детските градини се 

възпитават и обучават деца от 1,5 до  6-7 годишна възраст. Общо в детските градини на 

общината към 05.12.2022 г. са обхванати 532 деца, при брой места - 550.  

Таблица: Детски градини, места, педагогически персонал и места на 100 деца през 

учебната 2021 / 2022 година. 

Общини Самостоятелни Деца Места Педагогически Детски 
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детски 

градини 
общо 

в т.ч. 

момичета 
общо 

на 100 

деца 

персонал групи 

общо 

в т.ч. 

детски 

учители 

   Пещера 6 463 200 511 110,4 42 42 20 

В детските градини на община Пещера, в началото на учебната 2021/2022 г. 

работят 42 квалифицирани педагогически специалисти. Детските градини са обезпечени и 

с непедагогически и медицински персонал, като всички успешно се грижат за 

възпитанието и образованието на децата. Материалната база е в добро състояние. 

Училища 

Училищата на територията на общината са седем: две начални – НУ ,,Михаил 

Куманов“ и НУ ,,Михаил Каролиди“, две основни – ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ 

,,Петко Рачов Славейков“, едно обединено – ОУ ,,Любен Каравелов“, едно средно – СУ 

,,Св. Климент охридски“ и една професионална гимназия – ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“. 

През 2013 г. поради намаляване броя на учениците е закрито училище ,,Паисий 

Хилендарски“ в с. Радилово. През 2016 г. е извършено обединяване на Професионалната 

гимназия по лека промишленост и машиностроене ,,Васил Левски“ с Основно училище 

,,Любен Каравелов“ в Обединено училище ,,Любен Каравелов“. 

Таблица: Брой училища по вид 

Година Общо 
Общообразователни 

училища 
Професионални 

гимназии 

2015/2016 8 6 2 

2016/2017 8 6 2 

2017/2018 6 5 1 

2018/2019 7 6 1 

2019/2020 7 6 1 

2021/2022 7 6 1 

2022/2023 7 6 1 

 

Таблица: Училища и брой ученици към 05.12.2022 г. /учебната 2022/2023г/: 

 

№ 

 

Име на училището 

 

Местоположение 

 

Вид 

 

Брой 

ученици 
1 ОУ ,,Любен Каравелов" гр. Пещера обединено    285 

2 ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев" гр. Пещера професионалн
о 

   170 

3 СУ ,,Св. Климент Охридски" гр. Пещера средно    334 

4 ОУ ,,Петко Рачов Славейков" гр. Пещера основно    198 

5 ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий" гр. Пещера основно    107 

6 НУ ,,Михаил Каролиди" гр. Пещера начално    118 

7 НУ ,,Михаил Куманов" гр. Пещера начално      92 

8   Общо 1 304 

Образованието е основен приоритет на община Пещера. Изпълнявайки своите 

правомощия и отговорности, Община Пещера контролира и осигурява условията и 

организацията на дейностите в предучилищното образование, обхвата на подлежащите 

на задължително предучилищно и училищно образование, условията за целодневната 

организация на учебния ден, сигурността, транспорта и здравното обслужване на децата и 

учениците. Община Пещера организира съвместни дейности по интереси за учениците 
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от всички училища. Координира съвместните дейности на екипите за обхват с ДСП и 

МВР. Всички институции работят съвместно за по-добро обхващане и задържане на 

децата и учениците. Основна отговорност е поддържането и обновяването на материално-

техническата база на училищата и детските градини. 

В училищата на община Пещера работят добре квалифицирани училищни екипи – 

компетентни педагози, отговарящи на изискванията за заемане длъжностите в системата 

на образованието и непедагогически персонал. Дава се възможност за допълнително 

обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин. Всички 

училища работят по европейски проекти за развитие на образователна интеграция на 

етническите малцинства, назначени са психолози и медицински специалисти. 

След влизане в сила на ПМС 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и 

функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в общинските образователни 

институции бяха създадени екипи за обхват, които и до днес функционират успешно за 

доброто обхващане на децата и учениците. Към Общинска администрация също беше 

създаден екип, който координира и подпомага дейността на училищните екипи. 

Кампанийно, в началото на учебната година и в началото на втори срок, а при 

необходимост и през учебната година училищните екипи посещават домовете на деца и 

ученици, които по различни причини отпадат от училище или допускат неизвинени 

отсъствия. На родители, които не осигуряват децата си в училище за времето, в което 

подлежат на задължително обучение биват налагани санкции по реда на Закона за 

предучилищното и училищно образование. 

Две от училищата в общината – ОУ ,,Петко Рачов Славейков“ и СУ,, Св. Климент 

Охридски“ са средищни и обхващат учениците от двете села. Осигурен е и транспорт за 

децата от с. Капитан Димитриево, които посещават ДГ ,,Здравец“ с. Радилово. 

Училищната мрежа на община Пещера е добре разпределена на територията на гр. 

Пещера и успешно обхваща всички деца и ученици в общината. Начално училище 

,,Михаил Куманов“ се намира в квартал ,,Луковица“. В него се обучават деца от първи до 

четвърти клас изцяло от ромски етнос. Училището осигурява обхващане и задържане в 

образователната система на децата от квартала. Осигурени са групи за целодневна 

организация за всички деца от училището. Изпълняват се проекти за развитие на 

образователната интеграция на етническите малцинства. Назначени са образователни 

медиатори. Обединено училище ,,Любен Каравелов“ се намира в близост до 

квартал ,,Пирин“ и обхваща деца и ученици от предучилищна възраст до десети клас, 

изцяло от ромски етнос. В останалите начални и основни, както и в средното училище от 

общинската образователна мрежа и професионалната гимназия, учат деца от всички 

етноси. 

ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ и ,,Биовет“ АД обединяват усилия за    дуално обучение 

по специалност, с която да се обезпечат нуждите на ,,Биовет“ АД от квалифицирани 

работници. Фирмата подпомага обучението, подобряването на материалната база. 

Учениците получават стипендии и имат сключени договори за работа с фирмата след 

завършване на обучението си. В последните две години се наблюдава увеличение на броя 

на учениците, които предпочитат да завършат своето средно образование в ПГХВТ 

,,Атанас Ченгелев“. 

 Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс 

(ЦПЛР-ОДК)  

 ЦПЛР – ОДК гр. Пещера е извънучилищно обслужващо звено в системата на 

предучилищното и училищно образование за организиране на дейности, свързани с 

развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в 

областта на обучителни затруднения, наука, технологии, изкуство и спорт. 
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 Институцията осъществява държавна и общинска политика за работа с деца и 

ученици на местно ниво чрез организиране на дейности в свободното им време, за 

развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на изкуството, 

науката и спорта. От 2018 г. в ЦПЛР- ОДК гр. Пещера се предоставя дейност - 

допълнителна подкрепа за деца и ученици със СОП.  

 За времето на престоя си в Кризисния център, децата които имат желание да 

развиват индивидуалните си способности в областта на изкуството, науката и спорта  

посещават ЦПЛР-ОДК – гр. Пещера. 

Изводи: 

  Детските заведения и училищата на територията на община Пещера разполагат с 

добра материално-техническа база и квалифицирани педагогически специалисти, 

гарантиращи качествено възпитание и образование на децата и учениците; 

  Осигурен е равен достъп до образование и равни възможности за образование за 

всички деца в общината; 

  На територията на община Пещера се прилага нов подход, във връзката между 

общото, професионалното и профилирано образование в училищата, гарантиращ на 

учениците, завършващи своето училищно образование, успех в реализацията им в   

условията на пазарната икономика, свободния избор и конкуренцията на пазара на труда. 

  Създадена е добра организация на свободното време на подрастващите като са 

утвърдени нови форми в областта на науката, културата и спорта, в съответствие с 

потребностите и интересите на децата и учениците. 

  Необходимо е пълно обхващане и задържане в образователната система на децата 

от ромския етнос. 

 

Приложение № 2 – таблица образование 

 

7.3.  Здравеопазване 

Здравеопазването в община Пещера и лечебните заведения, свързани с него са 

представени от извънболничната и болничната помощ, както и от филиал на  Центъра за 

спешна медицинска помощ – гр. Пазарджик.  

По своите функции извънболничната медицинска помощ, организирана на 

територията на община Пещера се диференцира на: 

 Първична извънболнична медицинска помощ; 

 Специализирана извънболнична медицинска помощ; 

 Първична помощ по дентална медицина. 

Лечебните заведения за първична извънболнична лечебна помощ и за първична 

помощ по дентална медицина са регламентирани като амбулатории, в които осъществяват 

дейността си ОПЛ, лекарите специалисти и лекарите-дентисти. 

По данни от Годишния анализ на здравно демографското състояние и здравната 

мрежа в Област Пазарджик, изготвен от РЗИ – Пазарджик към 31.12.2021 година, 

характеристиките за община Пещера са следните: 

 

Първична извънболнична медицинска и дентална помощ 

Таблица: Население на един лекар за периода 2015 г. -2021 г. /данни от РЗИ и НСИ/ 

Район (брой) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Южен централен район 261 253 248 247 247 245 244 

Община Пещера 458 432 437 432 427 468 472 
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Таблица: Население на един лекар по дентална медицина за периода 2015г.-2021г./данни от РЗИ и НСИ/ 

Район (брой) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Южен централен район 833 824 822 834 778 774 751 

Община Пещера 1146 1134 1119 1265 1251 963 894 

 

Таблица: Среден брой население на един ОПЛ и дентален лекар към 31.12.2021 г. /данни от РЗИ/ 

Населени места Лекари опл -

физически лица 

Среден брой 

население на 1 

лекар 

Дентални 

лекари- 

физически лица 

Среден брой 

население на 1 

дент. лекар 

Област 

Пазарджик  

151 1 638 260 951 

Община Пещера  8 2 123 21 809 

Населението от община Пещера се обслужва от 4 индивидуални и 1-на групова 

практика /с 3-ма лекари/ за първична извънболнична медицинска помощ и 21 

индивидуални практики за първична помощ по дентална медицина.  

Видно от данните на РЗИ, средно един общопрактикуващ лекар за първична 

медицинска помощ през 2021 г. обслужва 2 123 души от населението. В тези данни са 

включени и неосигурените лица, чиято бройка е около 20% от средния брой подадени 

лица в таблицата. Реално един общопрактикуващ лекар обслужва приблизително 1 800 

души. Като цяло в община Пещера не се регистрира недостиг на лекари. Населението от 

общината не изпитва затруднения в достъпа си до първична медицинска помощ. Средната 

осигуреност на населението с първична дентална помощ е по-висока от тази с първична 

медицинска помощ. Средно 1 дентален лекар обслужва 809 души население.  

 

Специализирана извънболнична лечебна помощ 

Таблица: Разпределение на практиките за специализирана медицинска и дентална помощ, 

МЦ, ДКЦ, МДЦ, СМТЛ и СМДЛ към 31.12.2021 г. /данни от РЗИ/ 
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СМТЛ 

Пещера 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Забележка: 

ИПСМП - индивидуална практика за специализирана медицинска помощ 

ИПСДП - индивидуална практика за специализирана дентална помощ 

ГПСМП - групова практика за специализирана медицинска помощ 

ГПСДП - групова практика за специализирана дентална помощ 

МЦ - медицински център 

МДЦ - медико-дентален център 

ДКЦ - диагностично-консултативен център 

СМДЛ - самостоятелна медико-диагностична лаборатория 

СМТЛ - самостоятелна медико-техническа лаборатория 

Към 31.12.2021 г. в РЗИ Пазарджик е регистрирана 1-на индивидуална практика за 

специализирана извънболнична медицинска помощ, 1-ин диагностично-консултативен 

център, както и 1-на самостоятелна медико-техническа лаборатория. 
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Болнична медицинска помощ на територията на община Пещера се осъществява от 

МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД с адрес: гр. Пещера, адрес: ул. „Д-р Петър Цикалов" 

№ 42 и втори адрес: ул. Нешо Чипев № 1. Лечебното заведение за болнична помощ 

„Проф. Димитър Ранев” ООД – град Пещера е частна многопрофилна болница за активно 

лечение с предмет на дейност: Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, 

изострени хронични болести, състояния изискващи оперативни лечения в болнични 

условия (спешни и планови), рехабилитация, физиотерапия и продължително лечение по 

следните основни медицински специалности: вътрешни болести, кардиология, педиатрия, 

ортопедия и травматология, инфекциозни болести, нервни болести, анестезиология и 

интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, 

клинично лабораторна и микробиологична диагностика, извършване на консултации, 

поискани от лекари от други лечебни заведения. 

 
Таблица: Дейност на стационара на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД към 31.12.2021 г. /данни от РЗИ/ 

Легла (в 

края на 

2021 / 

средногод. 

брой ) 

Постъпили 

болни 

Изписани 

болни 

Умрели Преминали 

болни 

Проведени 

леглодни 

Използваемост 

на леглата 

(дни) 

Оборот 

на 

леглата 

Среден 

престой 

на 1 

лекуван 

болен 

Леталитет 

(%) 

150/150 3 587 3 513 74 3 617 19 919 133 24 5.5 2.1 

МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД гр. Пещера осигурява добър достъп и избор на 

пациентите на здравна услуга. Общият брой на болничните легла към края на 2021 г. е 150 

като преминалите болни са 3 617 души. Многопрофилната болница обслужва пациенти и 

от съседните общини – Брацигово и Батак. 

Спешната медицинска помощ за населението от общината се извършва от филиал 

на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ – гр. Пазарджик. Във филиала работят 

лекари, фелдшери, медицински сестри, санитари и шофьори. Екипите разполагат с 

линейки, оборудвани с дефибрилатори, ЕКГ апарати, кислородни постове, аспиратори, 

кардиомонитор и респиратори. В стационарния кабинет има дефибрилатор, ….. ЕКГ, 

кислородни постове, аспиратори, кардиомонитори и респиратори. 

Изводи:  

  В община Пещера се наблюдава трайна тенденция за намаляване на 

общопрактикуващите лекари. От 2000 г. до 2022 г., от 14 ОПЛ, 7 са преустановили 

практиката си, а за същия период има само един новопостъпил като нает ОПЛ; 

 Висока средна възраст на общопрактикуващите лекари - средната  възраст на 

ОПЛ в община Пещера е 60 години; 

 Вследствие на тежките условия за функциониране на лекарските практики и 

недоброто кадрово осигуряване е налице тенденция за незаети практики; 

  МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД гр. Пещера разполага с модерна 

материално- техническата база, гарантираща предоставяне на качествени и навременни 

здравни услуги на жителите на община Пещера;  
 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

 

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 
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Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/,  гр. Пещера. 

През месец март 2022 г. със Заповед на Кмета на Община Пещера е утвърдено 

длъжностно щатното разписание на социалната услуга от 14.4 щата, разпределени, както 

следва: директор – 1 бр.; социален работник – 1 бр.; педагог – 2 бр.; психолог – 1 бр.; 

логопед – 1 бр.; рехабилитатор – 1 бр.; трудотерапевт – 1 бр.; медицинска сестра – 0,5 бр.; 

детегледачи – 3 бр.; хигиенист – 1 бр., шофьор – 1 бр., огняр – поддръжка – 0,5 бр.  и 

готвач – 0,4 бр. 

Осем от служителите са с висше образование, а останалите осем са със средно 

образование. Няма незаети работни места. Всички служители са наети по трудово 

правоотношение. В ДЦДМУ гр. Пещера съобразно предоставяния пакет социални услуги 

и идентифицирани потребности на целевите групи е осигурен необходимия брой 

специалисти с нужната квалификация.  

Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социалната 

услуга: 1-на щатна бройка и включва: 

• Директор – 1 бр.; 

Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги: 7,5  щатни бройки и включват: 

• Социален работник – 1 бр.; 

• Психолог – 1 бр.;  

• Педагог – 2 бр.;  

• Логопед – 1 бр.;  

• Рехабилитатор – 1 бр.; 

• Трудотерапевт – 1 бр.; 

• Медицинска сестра – 0,5 бр. 

Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите: 3 щатни бройки и 

включват: 

• Детегледачи – 3 бр.; 

Служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга: 2,9 щатни 

бройки и включват:  

• Хигиенист – 1 бр.; 

• Шофьор – 1 бр.; 

• Огняр –поддръжка – 0,5 бр.; 

• Готвач –  0,4 бр. 

За осигуряване на професионално и кариерно развитие на служителите, работещи в 

ДЦДМУ през 2022 година има проведени 12 вътрешни супервизии и 3 обучения. 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/, гр. Пещера. 

През месец март 2022 г. със Заповед на Кмета на Община Пещера е утвърдено 

длъжностно щатното разписание на социалната услуга от 11,2 щата, разпределени, както 

следва: директор – 1 бр.; социален работник – 1 бр.; психолог – 1 бр.; рехабилитатор – 1 

бр.; трудотерапевт – 2 бр.; медицинска сестра - 0,5 бр.; касиер-домакин – 1 бр.; хигиенист 

– 2 бр., шофьор – 1 бр., огняр – поддръжка – 0,5 бр.  и готвач – 0,2 бр. 

Седем от служителите са с висше образование, а останалите седем са със средно 

образование. Няма незаети работни места. Всички служители са наети по трудово 

правоотношение. В ДЦПЛУ гр. Пещера съобразно предоставяния пакет социални услуги 

и идентифицирани потребности на целевите групи е осигурен необходимия брой 

специалисти с нужната квалификация. 
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Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социалната 

услуга: 1-на щатна бройка и включва: 

• Директор – 1 бр.; 

Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги: 5,5  щатни бройки и включват: 

• Социалeн работник – 1 бр.; 

• Психолог – 1 бр.; 

• Рехабилитатор – 1 бр. /две лица са назначени на 0,5 щатни бройки/; 

• Трудотерапевт – 2 бр.; 

• Медицинска сестра – 0,5 бр. 

Служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга: 4,7 щатни 

бройки и включват: 

• касиер – домакин  – 1 бр.;  

• Хигиенист – 2 бр.;  

• Шофьор – 1 бр.;  

• Огняр – поддръжка – 0,5 бр.; 

• Готвач – 0,2 бр. 

За осигуряване на професионално и кариерно развитие на служителите, работещи в 

ДЦДМУ през 2022 година има проведени 1 групова и 6 индивидуални супервизии и 2 

обучения. 

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

Пещера. 

През месец март 2022 г. със Заповед на Кмета на Община Пещера е утвърдено 

длъжностно щатното разписание на социалната услуга от 11.2 щата, разпределени, както 

следва: директор – 1 бр.; социален работник – 1 бр.; психолог – 0,8 бр., детегледачи – 7 

бр.; огняр – 1 бр.,  и готвач – 0,4 бр. 

Двама от служителите са с висше образование, а останалите девет са със средно 

образование. Има едно незаето работно място /психолог – 0,8 щатна бройка/. Всички 

служители са наети по трудово правоотношение. В ЦНСТДБУ гр. Пещера съобразно 

предоставяния пакет социални услуги и идентифицирани потребности на целевите групи е 

осигурен необходимия брой специалисти с нужната квалификация.  

Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социалната 

услуга: 1-на щатна бройка и включва: 

• Директор – 1 бр.; 

Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги: 1,8  щатни бройки и включват: 

• Социален работник – 1 бр.; 

• Психолог – 0,8 бр. /незаета/;  

Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите: 7 щатни бройки и 

включват: 

• Детегледачи – 7 бр. /редовна смяна – 1 бр. и на смени – 6 бр./; 

Служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга: 1,4 щатни 

бройки и включват:  

• Огняр –– 1 бр.; 

• Готвач –  0,4 бр. 

За осигуряване на професионално и кариерно развитие на служителите, работещи в 

ДЦДМУ през 2022 година има проведени 1-на групова супервизии и 3 обучения. 

Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и жертви 

на трафик, гр. Пещера. 
Утвърденото длъжностно щатното разписание на социалната услуга е от 8 щата, 
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разпределени, както следва: управител – 1 бр.; психолог – 1 бр.; сътрудник социални 

дейности – 6 бр. 

Четирима от служителите са с висше образование, а останалите четири са със 

средно образование. Няма незаети работни места. Всички служители са наети по трудово 

правоотношение. В Кризисен център – гр. Пещера съобразно предоставяния пакет 

социални услуги и идентифицирани потребности на целевите групи е осигурен 

необходимия брой специалисти с нужната квалификация.  

Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социалната 

услуга: 1-на щатна бройка и включва: 

• Управител – 1 бр.; 

Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги: 1-на щатна бройка и включва: 

• Психолог – 1 бр.;  

Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите: 6 щатни бройки и 

включват: 

• Сътрудник социални дейности – 6 бр.; 

За осигуряване на професионално и кариерно развитие на служителите, работещи в 

Кризисния център през 2022 година има проведени 4 групови и индивидуални супервизии 

и 5 обучения. 

Асистентска подкрепа 

Общата численост на служителите за извършване на дейността по предоставяне на 

социални услуги по Асистентска подкрепа е 14 бр., обслужващи 40 потребители. За 

администриране на услугата е назначен един социален работник. 

 

Приложение № 4 – таблица персонал 

 

8.2. Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината 
На пазара на труда в община Пещера през последните години се дифeрeнцират 

групи от безработни лица, чието устройване на работа е значително затруднено. Основни 

проблеми в общия случай са липса на трудов опит или квалификация, загубата на трудови 

навици. Най – висок е делът на безработните лица от следните рискови групи – лица извън 

работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица (включва всички 

безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ гр. Пещера); безработни лица 

с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на 

ключови компетентности, в т.ч. безработни  лица с ниска степен на придобито 

образование (включително от ромски произход); безработни лица над 50 годишна възраст. 

 

Таблица: Показатели за безработица в община Пещера 

Показатели за община Пещера мярка 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 

Населени места в община Пещера брой 4  4 

Равнище на безработица  % 4,5 %  4.8% 

Безработни лица за община Пещера брой 382  410 

- гр. Пещера брой 349  367 

- с. Радилово брой 21  30 

- с. Капитан Димитриево брой 12  13 
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Безработни лица с ниска или с нетърсена на 

пазара на труда професионална квалификация и 

недостиг на ключови компетентности, в т.ч. 

безработни  лица с ниска степен на придобито 

образование (включително от ромски произход) 

брой / 

% 

247/ 64,66%  259/63.17% 

Безработни лица над 50 годишна възраст брой / 

% 

191 / 50%  203 /49.51% 

Безработни младежи до 29 години, подгрупа до 

25 години включително 

брой / 

% 

39 / 10,21%  35/8.54% 

Продължително безработни лица брой / 

% 

5 / 1,31%  34//8.29% 

Равнището на безработицата в община Пещера е сравнително ниско, спрямо тази в 

област Пазарджик – 4,8%., но в сравнение с предходната година се наблюдава леко 

увеличаване на показателя.  

Голям дял от безработните лица на пазара на труда са тези с ниска или с нетърсена 

на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, 

в т.ч. безработни  лица с ниска степен на придобито образование (включително от ромски 

произход). Причината за това е липсата на образование и нужната квалификация у тази 

група лица, което ги прави неконкурентноспособни на пазара на труда. Броят на 

регистрираните безработни лица от тази целева група към 31.12.2022 г. в община Пещера 

е 259, или 63,17% от общо 410 брой регистрирани безработни лица.  

Безработните лица над 50 годишна възраст са в изключително неблагоприятно 

положение на пазара на труда, тъй като трудно намират работа. Това увеличава престоя 

им на пазара на труда, в резултат на което те се включват трайно в групата на 

продължително безработните. Броят на регистрираните безработни лица над 50 годишна 

възраст към 31.12.2022 г. в община Пещера е 203, или 49,51% от общо 410 брой 

регистрирани безработни лица.  

Към 06.01.2023 г. в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Пещера има наличие на 

регистрирани лица с:  

  медицинско образование – 0 бр.;  

  образование в областта на хуманитарните науки – 5 бр.; 

  предишен опит в социални услуги /работили като санитари, лични и социални 

асистенти/ – 27 бр. 

 

8.3. Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги 
В Методиката за определяне длъжностите на персонала в общността и 

специализираните институции като изискване е отразено необходимия ресурс от кадри и 

специалисти, които осигуряват предоставянето на качествени социални услуги в 

общността. Финансовото осигуряване се извършва, съобразно единния разходен стандарт 

по изискванията на ЗДБ и ЗПФ. Задължително е броят длъжности да бъде в съотношение, 

което максимално да отговаря на потребностите на целевата група. Отговорност на 

доставчика на социални услуги е да създаде екип чрез подбор на специалисти и да 

осигури периодично повишаване на квалификацията. 

Данните за брой на назначени служители и брой незаети длъжности към момента 

на извършването на анализа по утвърдените щатни разписания във всяка услуга са, както 

следва: 
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Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/,  гр. Пещера, 

капацитет 36 места. 

Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността, препоръчителния коефициент за 

определяне на длъжностите за изпълнение на стандарти и критерии за персонал в Дневен 

център за деца с увреждания е 0,4. При капацитет от 36 потребители, необходимия 

минимален брой щат за услугата е 14,4 щата.  

Утвърденото длъжностно щатното разписание на социалната услуга в община 

Пещера е от 14.4 щата, разпределени, както следва: директор – 1 бр.; социален работник – 

1 бр.; педагог – 2 бр.; психолог – 1 бр.; логопед – 1 бр.; рехабилитатор – 1 бр.; 

трудотерапевт – 1 бр.; медицинска сестра – 0,5 бр.; детегледачи – 3 бр.; хигиенист – 1 бр., 

шофьор – 1 бр., огняр – поддръжка – 0,5 бр.  и готвач – 0,4 бр. 

Назначени са необходимите специалисти, осъществяващи дейности по ръководство 

на социалната услуга, служители осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги, пряко ангажирани с обслужването на потребителите и подпомагащи 

функционирането на социалната услуга. 

Налице е съответствие между капацитета на социалната услуга и щатните бройки, 

съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността. 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/, гр. Пещера, 

капацитет 28 места. 

Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността, препоръчителния коефициент за 

определяне на длъжностите за изпълнение на стандарти и критерии за персонал в Дневен 

център за пълнолетни лица с увреждания е 0,4. При капацитет от 28 потребители, 

необходимия минимален брой щат за услугата е 11,2 щата.  

Утвърденото длъжностно щатното разписание на социалната услуга в община 

Пещера е от 11,2 щата, разпределени, както следва: директор – 1 бр.; социален работник – 

1 бр.; психолог – 1 бр.; рехабилитатор – 1 бр.; трудотерапевт – 2 бр.; медицинска сестра - 

0,5 бр.; касиер-домакин – 1 бр.; хигиенист – 2 бр., шофьор – 1 бр., огняр – поддръжка – 0,5 

бр. и готвач – 0,2 бр. 

Назначени са необходимите специалисти, осъществяващи дейности по ръководство 

на социалната услуга, служители осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги и подпомагащи функционирането на социалната услуга. 

Налице е съответствие между капацитета на социалната услуга и щатните бройки, 

съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността.  

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

Пещера, капацитет 14 места. 

Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността, препоръчителния коефициент за 

определяне на длъжностите за изпълнение на стандарти и критерии за персонал в Център 

за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е 0,8. При капацитет от 14 

потребители, необходимия минимален брой щат за услугата е 11,2 щата.  

Утвърденото длъжностно щатното разписание на социалната услуга в община 

Пещера е от 11,2 щата, разпределени, както следва: директор – 1 бр.; социален работник – 

1 бр.; психолог – 0,8 бр., детегледачи – 7 бр.; огняр – 1 бр.,  и готвач – 0,4 бр. 

Назначени са необходимите специалисти, осъществяващи дейности по ръководство 

на социалната услуга, служители осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги, пряко ангажирани с обслужването на потребителите и подпомагащи 

функционирането на социалната услуга. В ЦНСТДБУ гр. Пещера има едно незаето 

работно място /психолог – 0,8 щатна бройка/. 
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Налице е съответствие между капацитета на социалната услуга и щатните бройки, 

съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността. 

Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и жертви 

на трафик, гр. Пещера, капацитет 12 места. 

Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността, препоръчителния коефициент за 

определяне на длъжностите за изпълнение на стандарти и критерии за персонал в 

Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик е 

0,7. При капацитет от 12 потребители, необходимия минимален брой щат за услугата е 8,4 

щата.  

Утвърденото длъжностно щатното разписание на социалната услуга в община 

Пещера е от 8 щата, разпределени, както следва: управител – 1 бр.; психолог – 1 бр.; 

сътрудник социални дейности – 6 бр. 

Назначени са необходимите специалисти, осъществяващи дейности по ръководство 

на социалната услуга, служители осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги и пряко ангажирани с обслужването на потребителите на социалната услуга. 

При спазване на Методиката на определяне на числеността на персонала в 

социалните услуги за деца и семейства в общността е допустимо привличането на още 

един специалист, за да се достигне оптималната бройка служители спрямо капацитета 12 и 

коефициента за КЦ, определен в Методиката 0,7 – 8,4 броя персонал на услугата. 

Асистентска подкрепа, капацитет 42 потребители. 

Общата численост на служителите за извършване на дейността по предоставяне на 

социални услуги по Асистентска подкрепа е 14 бр., обслужващи 40 потребители. За 

администриране на услугата е назначен един социален работник. 

 

9. Прогнозиране и планиране на необходимите социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 
 

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: 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  0,3 25% 21829 1,64 

б) общ брой на пълнолетните лица  0,35 25% 13515 1,18 

в) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  1,9 25% 3468 1,65 

г) 
общ брой на лицата в 
надтрудоспособна възраст  1,5 25% 4160 1,56 

 Общ резултат без закръгление 
6,03 

 

2 
Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от 
ЗСУ е: 9 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  0,4 25% 21829 2,18 

б) общ брой на пълнолетните лица  0,5 25% 13515 1,69 

в) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  2,7 25% 3468 2,34 

г) 
общ брой на лицата в 
надтрудоспособна възраст  2,1 25% 4160 2,18 

 Общ резултат без закръгление 
8,40 

3 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга информиране и консултиране по чл. 
15, т. 1  от ЗСУ е: 29 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  1,35 20% 21829 5,89 

б) общ брой на пълнолетните лица  1,6 20% 13515 4,32 

в) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  9,1 20% 3468 6,31 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания  22 15% 1602 5,29 

д) 

общ брой на децата с трайни 
увреждания до 18-годишна 
възраст  325 15% 75 3,66 

е) общ брой на децата от 0 до 7 г.  20 10% 1294 2,59 

 Общ резултат без закръгление 
28,06 

4 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга застъпничество и посредничество по 
чл. 15, т. 2  от ЗСУ е: 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  0,9 20% 21829 3,93 

б) общ брой на пълнолетните лица  1,1 20% 13515 2,97 

в) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  6 20% 3468 4,16 

г) 
общ брой на лицата с трайни 
увреждания  13,5 20% 1602 4,33 

д) 
общ брой на лицата в 
надтрудоспособна възраст  4,65 20% 4160 3,87 

   Общ резултат без закръгление 
19,26 
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5 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 
4  от ЗСУ е: 36 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  1,7 20% 21829 7,42  

б) общ брой на пълнолетните лица  2 20% 13515 5,41 

в) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  11,5 20% 3468 7,98 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания  28 20% 1602 8,97 

д) 

общ брой на децата с трайни 
увреждания до 18-годишна 
възраст  410 20% 75 6,15 

 Общ резултат без закръгление 
35,93 

 

6 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга обучение за придобиване на умения 
по чл. 15, т. 5  от ЗСУ е: 25 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% 21829 6,11  

б) общ брой на пълнолетните лица  1,6 20% 13515 4,32 

в) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  9,2 20% 3468 6,38 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания  22 20% 1602 7,05 

д) 

общ брой на децата с трайни 
увреждания до 18-годишна 
възраст  20 20% 75 0,30 

 Общ резултат без закръгление 24,17  

7 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга подкрепа за придобиване на 
трудови умения по чл. 15, т. 6 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  0,7 50% 21829 7,64  

б) 

общ брой на пълнолетните лица с 
трайни увреждания в 
трудоспособна възраст  12 50% 761 4,57 
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 Общ резултат без закръгление 12,21  

8 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за деца с трайни 

увреждания по чл. 15, т. 7  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  0,6 20% 21829 2,62 

б) 

общ брой на децата до 18-

годишна възраст  4 40% 3468 5,55 

в) 

общ брой на децата с трайни 

увреждания до 18-годишна 

възраст  140 40% 75 4,20 

 за заместваща грижа чрез дневна грижа   

г) 

общ брой на децата с трайни 

увреждания, живеещи в 

домашна среда  8 100% 75 0,60 

  Общ резултат без 

закръгление 12,97 

9 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за пълнолетни лица 

с трайни увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ е: 36  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% 21829 6,11 

б) общ брой на пълнолетните 

лица  

1,6 40% 13515 8,65 

в) 

общ брой на пълнолетните 

лица с трайни увреждания  23 40% 1602 14,74 

 за заместваща грижа чрез дневна грижа   

г) 

брой на пълнолетните лица с 

трайни увреждания в 

невъзможност за 

самообслужване, живеещи в 

домашна среда  20 100% 311 6,22 

 

  Общ резултат без 

закръгление 35,72 

10 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца без 

увреждания по чл. 15, т. 8  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 
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а) общ брой на населението  0,15 20% 21829 0,65 

б) 

общ брой на децата до 18-

годишна възраст  1 40% 3468 1,39 

в) 

брой на децата без увреждания 

до 18годишна възраст  1 40% 3393 1,36 

  Общ резултат без 

закръгление 3,40 

11 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания по чл. 15, т. 8  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  0,17 20% 21829 0,74 

б) 

общ брой на децата до 18-

годишна възраст  1,1 40% 3468 1,53 

в) 

общ брой на децата с трайни 

увреждания до 18-годишна 

възраст  40 40% 75 1,20 

 Общ резултат без 

закръгление 3,47 

12 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни 
лица с психични разстройства по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 17 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% 21829 2,73 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

0,6 25% 13515 2,03 

в) 
общ брой на пълнолетните 
лица с трайни увреждания  8 25% 1602 3,20 

г) 
общ брой на пълнолетните 
лица с психични разстройства 230 25% 68 3,91 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа   

д) 

брой на пълнолетните лица с 
психични разстройства в 
невъзможност за 
самообслужване, живеещи в 
домашна среда 70 100% 68 4,76 

 

 Общ резултат без 
закръгление 16,63 

 

13 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни 
лица с интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 12 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  0,5 25% 21829 2,73 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

0,6 25% 13515 2,03 

в) 
общ брой на пълнолетните 
лица с трайни увреждания  8,3 25% 1602 3,32 

г) 

общ брой на пълнолетните 
лица с интелектуални 
затруднения 146 25% 31 1,13 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа   

д) 

брой на пълнолетните лица с 
интелектуални затруднения в 
невъзможност за 
самообслужване, живеещи в 
домашна среда 73 100% 31 2,26 

 

 Общ резултат без 
закръгление 11,47 

 

14 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни 
лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 106 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% 21829 1,64 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

0,35 25% 13515 1,18 

в) 
общ брой на пълнолетните 
лица с трайни увреждания  4,7 25% 1602 1,88 

г) 
общ брой на пълнолетните 
лица с физически увреждания 83 25% 1602 33,24 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа   

д) 

брой на пълнолетните лица с 
физически увреждания в 
невъзможност за 
самообслужване, живеещи в 
домашна среда 42 100% 1602 67,28 

 

 Общ резултат без 
закръгление 105,23 

 

15 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни 
лица с деменция по чл. 15, т. 8  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, 

Междинен 
резултат по 
критерия, 
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брой брой 

а) общ брой на населението  0,3 25% 21829 1,64 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

0,3 25% 13515 1,01 

в) 
общ брой на пълнолетните 
лица с трайни увреждания  4,5 25% 1602 1,80 

г) 
общ брой на пълнолетните 
лица с деменция 20 25% 0 0,00 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

д) 

брой на пълнолетните лица с 
деменция в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в 
домашна среда 5 100% 0 0,00 

 Общ резултат без 
закръгление 4,45 

16 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни 
лица със сетивни увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 8 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% 21829 0,27 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

0,06 25% 13515 0,20 

в) 
общ брой на пълнолетните 
лица с трайни увреждания  0,8 25% 1602 0,32 

г) 
общ брой на пълнолетните 
лица със сетивни увреждания 35 25% 248 2,17 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

д) 

брой на пълнолетните лица със 
сетивни увреждания в 
невъзможност за 
самообслужване, живеещи в 
домашна среда 17 100% 248 4,22 

 Общ резултат без 
закръгление 7,18 

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: 49 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% 21829 6,55 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

1,2 30% 13515 4,87 

в) 
брой на лицата в 
надтрудоспособна възраст без 8 40% 3319 10,62 
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увреждания 

 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% 3319 26,55 

 Общ резултат без 
закръгление 48,59 

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: 1 броя 

 

Критериите въз основа на 
които е определен броя са: 

Стойност на 
критерия /1000 души 

Относител
на тежест 
на 
критерия, 
% 

Въведени 
данни  по 
критерия, 
брой 

Междинен 
резултат по 
критерия, 
брой 

 

а) общ брой на населението  0,04 20% 21829 0,17 

б) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  0,25 30% 3468 0,26 

в) 

общ брой на децата с трайни 
увреждания до 18-годишна 
възраст  10 50% 75 0,38 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

г) 

брой на живеещите в 
домашна среда деца с 
трайни увреждания 1 100% 75 0,08 

 Общ резултат без 
закръгление 0,88 

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: 5 броя 

 

Критериите въз основа на 
които е определен броя са: 

Стойност на 
критерия /1000 души 

Относител
на тежест 
на 
критерия, 
% 

Въведени 
данни  по 
критерия, 
брой 

Междинен 
резултат по 
критерия, 
брой 

 

а) общ брой на населението  0,1 20% 21829 0,44 

б) 
общ брой на пълнолетните 
лица  0,1 30% 13515 0,41 

в) 

общ брой на пълнолетните 
лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ 14,5 50% 161 1,17 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  
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г) 

брой на живеещите в 
домашна среда пълнолетни 
лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ 16 100% 161 2,58 

 Общ резултат без 
закръгление 4,59 

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: 11 броя 

 

Критериите въз основа на 
които е определен броя са: 

Стойност на 
критерия /1000 души 

Относител
на тежест 
на 
критерия, 
% 

Въведени 
данни  по 
критерия, 
брой 

Междинен 
резултат по 
критерия, 
брой 

 

а) общ брой на населението  0,05 20% 21829 0,22 

б) 
общ брой на лицата в 
надтрудоспособна възраст  0,3 30% 4160 0,37 

в) 

общ брой на лицата в 
надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за 
самообслужване 5 50% 1356 3,39 

 за заместваща грижа чрез резидентна грижа  

г) 

брой на живеещите в 
домашна среда лица в 
надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за 
самообслужване 5 100% 1356 6,78 

 Общ резултат без 
закръгление 10,76 

 
21 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за 
бездомни лица по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е: 1 броя 

 

Критериите въз основа на 
които е определен броя са: 

Стойност на 
критерия /1000 
души 

Относител
на тежест 
на 
критерия, 
% 

Въведени 
данни  по 
критерия, 
брой 

Междинен 
резултат по 
критерия, 
брой 

 
а) общ брой на населението  0,05 50% 21829 0,55 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

0,06 50% 13515 0,41 

 Общ резултат без 
закръгление 0,95 

22 
Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за лица в 
кризисна ситуация по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е: 2 броя 

 

Критериите въз основа на 
които е определен броя са: 

Стойност на 
критерия /1000 
души 

Относител
на тежест 
на 
критерия, 
% 

Въведени 
данни  по 
критерия, 
брой 

Междинен 
резултат по 
критерия, 
брой 
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а) общ брой на населението  0,1 30% 21829 0,65 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

0,1 35% 13515 0,47 

в) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  0,35 35% 3468 0,42 

 Общ резултат без 
закръгление 1,55 

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: 2 броя 

 

Критериите въз основа на 
които е определен броя са: 

Стойност на 
критерия /1000 
души 

Относител
на тежест 
на 
критерия, 
% 

Въведени 
данни  по 
критерия, 
брой 

Междинен 
резултат по 
критерия, 
брой 

 

а) общ брой на населението  0,1 50% 21829 1,09 

б) 
общ брой на децата до 18-
годишна възраст  0,2 50% 3468 0,35 

 Общ резултат без 
закръгление 1,44 

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: 2 броя 

 

Критериите въз основа на 
които е определен броя са: 

Стойност на 
критерия /1000 
души 

Относител
на тежест 
на 
критерия, 
% 

Въведени 
данни  по 
критерия, 
брой 

Междинен 
резултат по 
критерия, 
брой 

 

а) общ брой на населението  0,1 50% 21829 1,09 

б) общ брой на пълнолетните 
лица  

0,1 50% 13515 0,68 

 Общ резултат без 
закръгление 1,77 
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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  Максимален брой на потребителите на общодостъпните социални услуги 

по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗСУ:  

7 броя  

2  Максимален брой на потребителите на общодостъпните социални услуги 

по чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗСУ:  

9 броя  

3  Максимален брой на потребителите на социалната услуга информиране и 

консултиране по чл. 15, т. 1 от ЗСУ:  

29 броя  

4  Максимален брой на потребителите на социалната услуга застъпничество 

и посредничество по чл. 15, т. 2 от ЗСУ:  

20 броя  

5  Максимален брой на потребителите на социалната услуга терапия и 

рехабилитация по чл. 15, т. 4 от ЗСУ:  

36 броя  

6  Максимален брой на потребителите на социалната услуга обучение за 

придобиване на умения по чл. 15, т. 5 от ЗСУ:  

25 броя  

7  Максимален брой на потребителите на социалната услуга подкрепа за 

придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 от ЗСУ:  

13 броя  

8  Максимален брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа 

за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ:  

13 броя  

9  Максимален брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа 

за пълнолетни лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ:  

36 броя  

10  Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна 

грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ:  

4 броя  

11  Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна 

грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ:  

4 броя  

12  Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна 

грижа за пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 15, т. 8 от ЗСУ:  

17 броя  

13  Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна 

грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8 от 

ЗСУ:  

12 броя  

14  Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна 

грижа за пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ:  

106 броя  

15  Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна 

грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от ЗСУ:  

5 броя  

16  Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна 

грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ:  

8 броя  

17  Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна 

грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 

от ЗСУ:  

49 броя  

18  Максимален брой на потребителите на интегрираните здравно-социални 

услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи:  

1 броя  
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19  Максимален брой на потребителите на интегрираните здравно-социални 

услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с 

потребност от постоянни медицински грижи са:  

5 броя  

20  Максимален брой на потребителите на интегрираните здравно-социални 

услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи:  

11 броя  

21  Максимален брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на 

подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9 от ЗСУ:  

1 броя  

22  Максимален брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на 

подслон за лица в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9 от ЗСУ:  

2 броя  

23  Максимален 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:  

2 броя  

24  Максимален 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:  

2 броя  

 

 

Имайки предвид данните от Приложение 5 „Данни за общината по критериите за 

определяне в Националната карта на социалните услуги на максималния брой на 

потребителите на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично 

финансиране от държавния бюджет“ с извлечен максимален брой на потребителите на 

социалните услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния 

бюджет, по видове социални услуги се установява необходимостта от разкриване на 

следните нови социални услуги на територията на община Пещера: 

1. Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания (предоставя 

социалната услуга „Резидентна грижа за лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от 

ЗСУ“) – максимален брой потребители, съгласно таблицата за критерии – 106; 

2. Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания 

(предоставя социалната услуга „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ“) – максимален брой потребители, съгласно таблицата 

за критерии – 49; 
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10.  Изводи 
Вземайки предвид фиксираните проценти, посочени в Приложение № 6, както и 

броя места по последно издадена от АСП заповед за всяка една социална услуга, 

делегирана от държавата дейност, функционираща на територията на община Пещера, 

съществуващите социални услуги се декомпозират по дейностите, посочени в чл. 15 от 

Закона за социалните услуги, по следния начин: 

 

Приложение 7: Таблица № 1 

Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани здравно-социални 

услуги (ИЗС) услуги в община Пещера, област Пазарджик 

Наименование на социалната и/или 

ИЗС услуга 
Съществуващ брой места 

Дневен център за деца и младежи с 

увреждания  
36 

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 увреждания 

 

 

36 100 

информиране и консултиране 

(специализирано) 

 

5 15 

застъпничество и посредничество 4 10 

терапия и рехабилитация 13 35 

обучение за придобиване на умения 7 20 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 

 

 

7 20 

Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания  
28 

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 

 

28 100 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
4 15 

 

застъпничество и посредничество 3 10 

терапия и рехабилитация 10 35 

обучение за придобиване на умения 6 20 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 

 

6 

 

20 
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Център за настаняване от семеен тип 

за деца без 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 без 

увреждания 

 

14 100 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
2 

15 

застъпничество и посредничество 1 5 

обучение за придобиване на умения 1 10 

Кризисен център за деца и лица 

пострадали от насилие 
12 

  

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 12 100 

информиране и консултиране 

(специализирано) 

 

2 20 

застъпничество и посредничество 2 15 

терапия и рехабилитация 4  35  

обучение за придобиване на умения 4  30  

Асистентска подкрепа 42   

Забележка: Целевите групи в Кризисен център за деца и лица пострадали от 

насилие – гр. Пещера са деца и пълнолетни лица, но тъй като процента на преминалите 

деца в КЦ е по – висок, при трансформирането на съществуващите социални услуги в 

община Пещера от Приложение 6 – „Схема за трансформиране бройки /капацитет/“ за 

целите на декомпозирането на съществуващата социална услуга по дейности „терапия и 

рехабилитация“ и „обучение за придобиване на умения“, съгласно чл. 15 от ЗСУ, са 

използвани коефициентите за Кризисен център за деца. 
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Данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт: Карта на 

Приложение № 5 за община Пещера: 

Приложение 7: Таблица № 2 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 

потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 29 

2  застъпничество и посредничество 20 

3 терапия и рехабилитация 36 

4 обучение за придобиване на умения 25 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 13 

6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  13 

7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 36 

8 резидентна грижа за деца без увреждания  4 

9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  4 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 17 

11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 

12 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  106 

13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 5 

14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 8 

15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

49 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

1 

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица 

с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи  

5 

18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи с 

11 

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 1 

20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 2 

21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие 

и деца, жертви на трафик 

2 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 

домашно насилие и лица жертви на трафик 

2 

 

Изводи: 

Към момента на извършване на анализа се установява, следното:  

1. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за информиране и 

консултиране (специализирана) са обезпечени 13 броя места (5 от ДЦДМУ, 4 от ДЦПЛУ, 

2 от ЦНСТДБУ и 2 от КЦЛДПН), а по обобщените данни за допустим максимален брой 

места, следва да се осигурят 29 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.  
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2. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за застъпничество и 

посредничество са обезпечени 10 броя места (4 от ДЦДМУ, 3 от ДЦПЛУ, 1 от ЦНСТДБУ 

и 2 от КЦЛДПН), а по обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да 

се осигурят 20 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 27 броя места (13 от ДЦДМУ, 10 от ДЦПЛУ и 4 от 

КЦЛДПН), а по обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 

осигурят 36 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 18 броя места (7 от ДЦДМУ, 6 от ДЦПЛУ, 1 от 

ЦНСТДБУ и 4 от КЦЛДПН), а по обобщените данни за допустим максимален брой места, 

следва да се осигурят 25 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 13 броя места (7 от ДЦДМУ и 6 от 

ДЦПЛУ), а по обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 

осигурят 13 броя (ред № 5 от Таблица № 2). В този случай, община Пещера не предприема 

промяна на вече съществуващия брой места. 

6. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за дневна грижа за 

деца с трайни увреждания са обезпечени 36 броя места (36 от ДЦДМУ), а от обобщените 

данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 13 броя (ред № 6 от 

Таблица № 2). В този случай, община Пещера не предприема промяна на вече 

съществуващия брой места. 

7. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за дневна грижа за 

пълнолетни лица с трайни увреждания са обезпечени 28 броя места (28 от ДЦПЛУ), а от 

обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 36 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 14 броя места (14 от ЦНСТДБУ), а от обобщените 

данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 4 броя (ред № 8 от 

Таблица № 2 ). В този случай, община Пещера не предприема промяна на вече 

съществуващия брой места.  

9. При декомпозирането на съществуващите социални услуги за осигуряване на 

подслон за деца и пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и деца и лица, 

жертви на трафик са обезпечени 12 броя места (12 от КЦЛДПН), а от обобщените данни за 

допустим максимален брой места, следва да се осигурят 4 броя (ред № 21 и ред № 22 от 

Таблица № 2). В този случай, община Пещера не предприема промяна на вече 

съществуващия брой места. 
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Предвид гореизложеното се извеждат следните предложения на община Пещера за 

социалните услуги, които да влязат в Националната карта на социалните услуги: 

 

Приложение 7: Таблица № 3 

Социална услуга по 

чл. 15 от ЗСУ 

Общ брой на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален брой 

потребители/места 

Действия на община 

Пещера 

Информиране и 

консултиране 

(специализирана) 

13 29 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Застъпничество и 

посредничество 

10 20 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Терапия и 

рехабилитация 

27 36 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Обучение за 

придобиване на умения 

18 25 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения 

13 13 Не предприема 

действия за промяна на 

броя места 

Дневна грижа за деца с 

трайни увреждания 

36 13 Не предприема 

действия за промяна на 

броя места 

Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

28 36 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Резидентна грижа за 

деца без увреждания 

14 4 Не предприема 

действия за промяна на 

броя места 
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Осигуряване на 

подслон за деца и 

пълнолетни лица, 

пострадали от домашно 

насилие и деца и лица, 

жертви на трафик 

12 4 Не предприема 

действия за промяна на 

броя места 

Забележка: Тъй като целевите групи на Кризисния център в гр. Пещера са деца и 

лица, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик, в колона „Допустим 

максимален брой потребители/места“ на Таблица № 3,  за социалната услуга по чл. 15 от 

ЗСУ „Осигуряване на подслон за деца и пълнолетни лица, пострадали от домашно 

насилие и деца и лица, жертви на трафик“ са подадени като допустим максимален брой 

потребители 4 броя (2 броя за деца и 2 броя за пълнолетни лица - ред № 21 и ред № 22 от 

Таблица № 2). 

 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Закона за личната 

помощ и Закона за хората с увреждания, имайки предвид данните от Приложение 5 

„Данни за общината по критериите за определяне в Националната карта на социалните 

услуги на максималния брой на потребителите на всички социални услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет“ с извлечен 

максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се осигурява изцяло 

или частично финансиране от държавния бюджет, по видове социални услуги, за община 

Пещера се установява необходимостта от разкриване на следните нови социални услуги: 

1. Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания (предоставя 

социалната услуга „Резидентна грижа за лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от 

ЗСУ“) – максимален брой потребители, съгласно таблицата за критерии – 106; 

2. Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания 

(предоставя социалната услуга „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ“) – максимален брой потребители, съгласно таблицата 

за критерии – 49; 

 

 

11.  Приложения 

  
Приложение № 1 – таблица желаещи община Пещера 

Приложение № 2 – таблица образование община Пещера 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване община Пещера 

Приложение № 4 – таблица персонал община Пещера 

Приложение № 5 – таблица критерии община Пещера 

Приложение № 6 – схема на трансформиране 

Приложение № 7 – пример за съпоставка община Пещера 

 

 


