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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТЕЗИ УСЛУГИ (ПО ВИДОВЕ), 

ЗА КОИТО СЕ ОСИГУРЯВА ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА …..................... 

Раздел 1 

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

№ СУ по чл.15 
Място на 

предоставяне 

Брой потребители 
Статус към момента на 

извършването на анализа 
(създадена/несъздадена/ 

действаща по 
проект/планирана по ПВУ) 

Необходимост от 
промяна на статуса (ако 

е приложимо) -няма 
промяна (нп), 

разкриване, закриване, 
промяна 

местоположение, 
промяна брой 
потребители 

Година на 
промяна на 

статуса (ако е 
приложимо) Налични 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

1. Общодостъпни социални услуги  

1 

Информиране и 
консултиране и 
обучение за 
реализиране на 
социални права и за 
развиване на умения и 

мобилна превантивна 
общностна работа  

гр. Пещера 0 70 несъздадена разкриване 2025 

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс 

                

2. Специализирани социални услуги 

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно  

1 Дневна грижа за деца с 
трайни увреждания 

гр. Пещера, ул. 
„Сокола“ №1 

36 13 създадена НП  

2 Дневна грижа за 
пълнолетни лица с 
трайни увреждания 

гр. Пещера, ул. 
„Симон Налбант“ 
№8а 

28 36 създадена Промяна на броя на 
потребителите от 28 на 36 

2024 



3 Асистентска подкрепа Администрира се 
на адрес: гр. 
Пещера, ул. 
„Симон Налбант“ 
№8а 

42 42 създадена НП  

4 Информиране и 
консултиране 
(специализирано) 

гр. Пещера,  ул. 
„Сокола“ №1 и 
ул. „Симон 
Налбант“ №8а 

9 29 създадена Промяна на броя на 
потребителите от 9 на 20 

2024 

5 Застъпничество и 
посредничество 

гр. Пещера,  ул. 
„Сокола“ №1 и 
ул. „Симон 
Налбант“ №8а 

7 20 създадена Промяна на броя на 
потребителите от 7 на 14 

2024 

6 Терапия и 
рехабилитация 

гр. Пещера,  ул. 
„Сокола“ №1 и 
ул. „Симон 
Налбант“ №8а 

23 36 създадена Промяна на броя на 
потребителите от 23 на 30 

2024 

7 Обучение за 
придобиване на умения 

гр. Пещера,  ул. 
„Сокола“ №1 и 

ул. „Симон 
Налбант“ №8а 

13 25 създадена Промяна на броя на 
потребителите от 13 на 19 

2024 

8 Подкрепа за 
придобиване на трудови 
умения 

гр. Пещера,  ул. 
„Сокола“ №1 и 
ул. „Симон 
Налбант“ №8а 

13 13 създадена НП  

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс  

                

Раздел 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ 
ПАЗАРДЖИК И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ 

№ 
СУ по чл.15 т.8 

(резидентна грижа) 
Място на 

предоставяне 

Брой потребители Статус към момента на 
извършването на анализа 
(създадена/несъздадена/ 

действаща по 
проект/планирана по ПВУ) 

Необходимост от 
промяна на статуса (ако 

е приложимо) -
разкриване, закриване, 

промяна 
местоположение, 

промяна брой 
потребители 

Година на 
промяна на 

статуса (ако е 
приложимо) Налични 

Максимален 
брой 

потребители 

по критерии 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно  



1 
Център за настаняване 
от семеен тип за деца 
без увреждания 

гр. Пещера 
ул. „Стефан 
Кънчев“ № 2 

14 4 създадена НП   

2 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 
физически увреждания 

гр. Пещера 0 106 несъздадена разкриване 2026 

3 

Резидентна грижа за 
лица в 
надтрудоспособна 
възраст без увреждания 

гр. Пещера 0 49 несъздадена разкриване 2026 

4 
Информиране и 
консултиране 
(специализирано) 

гр. Пещера 
ул. „Стефан 
Кънчев“ № 2 

2 29 създадена 
Промяна на броя на 
потребителите от 2 на 5 

 2024 

5 Застъпничество и 
посредничество 

ул. „Стефан 
Кънчев“ № 2 

1 20 създадена 
Промяна на броя на 
потребителите от 1 на 2 

 2024 

Социални услуги, предоставяни в комплекс  

                

Раздел 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА 
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ  ПО КРИТЕРИИ 

№ СУ или ИЗСУ 
Място на 

предоставяне 

Брой потребители Статус към момента на 
извършването на анализа 
(създадена/несъздадена/ 

действаща по 
проект/планирана по ПВУ) 

Необходимост от 
промяна на статуса (ако 

е приложимо) -
разкриване, закриване, 

промяна 
местоположение, 

промяна брой 
потребители 

Година на 
промяна на 

статуса (ако е 
приложимо) Налични 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно  

1 

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

гр. Пещера, ул. 
„Дойранска 
епопея“ №5, ет.4 

12 4 създадена НП   

2 
Информиране и 
консултиране 
(специализирано) 

гр. Пещера, ул. 
„Дойранска 
епопея“ №5, ет.5 

2 

29 

създадена 
Промяна на броя на 
потребителите от 2 на 4 

2024 



3 Застъпничество и 
посредничество 

гр. Пещера, ул. 
„Дойранска 
епопея“ №5, ет.6 

2 

20 

създадена 
Промяна на броя на 
потребителите от 2 на 4 

2024 

4 Терапия и 
рехабилитация 

гр. Пещера, ул. 
„Дойранска 
епопея“ №5, ет.7 

4 

36 

създадена 
Промяна на броя на 
потребителите от 4 на 6 

2024 

5 Обучение за 
придобиване на умения 

гр. Пещера, ул. 
„Дойранска 
епопея“ №5, ет.8 

4 

25 

създадена 
Промяна на броя на 
потребителите от 4 на 5 

2024 

Социални услуги, предоставяни в комплекс  

                

 
 

 

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

Настоящото Предложение: 

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

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

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

№829/12.12.2022 г.  

Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера 

Али Чешмеджиев – Главен експерт „Социални дейности и интеграция“ 

 

 

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/ 

Кмет на Община Пещера  

 

Дата: ………………. 



Място на предоставяне

гр. Пещера, ул. „Сокола“ № 1

Брой места, изчислени на база % на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

36
100

5
15

4
10

13
35

7
20

7
20

гр. Пещера, ул. „Симон 

Налбант“ №8а
28

Брой места, изчислени на база % на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

28
100

4
15

3
10

10
35

6
20

6
20

гр. Пещера

ул. „Стефан Кънчев“ № 2А 14

Брой места, изчислени на база %  на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

14 100

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

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания

дневна грижа за деца и младежи с увреждания

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

терапия и рехабилитация

подкрепа за придобиване на трудови умения

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 

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

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

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

Дневен център за деца и младежи с увреждания 36

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

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

резидентна грижа за деца без увреждания

терапия и рехабилитация

обучение за придобиване на умения

подкрепа за придобиване на трудови умения

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

обучение за придобиване на умения



2
15

1
5

1
10

гр. Пещера, ул. „Дойранска 

епопея“ №5, ет.4
12

Брой места, изчислени на база % на 

предоставяне на дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална или ИЗС 

услуга %

12
100

2
20

2
15

4
35

4
30

Администрира се на адрес: гр. 

Пещера, ул. „Симон Налбант“ 

№8а

42

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

Асистентска подкрепа

Осигуряване на подслон

информиране и консултиране (специализирано)

застъпничество и посредничество

терапия и рехабилитация

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.

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

обучение за придобиване на умения

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

обучение за придобиване на умения



Място на предоставяне
Съществуващ 

брой места

Дата на 

приключван

е на проекта

гр.Пещера 70 01.07.2025г. 

Брой места, 

изчислени на база 

% на предоставяне 

на дейностите по 

чл. 15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

14 20

11 15

18 25

21 30

терапия и рехабилитация;

обучение за придобиване на умения;

информиране и консултиране;

застъпничество и посредничество;

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

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

Община Пещера кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и 

равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.за предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна 

подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани 

с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

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



  Брой 

места

….

Брой места

Брой места

Планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги*, необходими при закриване на специализираните институции (с предвиден финансов 

ресурс по ПВУ - подкомпонент 1.1)

…..

Определена за закриване специализирана институция

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

*Съгласно Закона за социалните услуги, в Националната карта на социалните услуги се включват социалните и интегрираните здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за пълнолетни лица, които са необходими при закриването на специализираните институции, финансирани по ПВУ.

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

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

консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови 

умения. За същите в работен лист " Предложение СУ и ИЗСУ" в колона "Година на промяна на статуса" се изписва годината, в която ще се закрие 

специлизираната институция.

Наименование на услугата



Съществув

ащи По проекти ПВУ

информиране и консултиране и обучение за 

реализиране на социални права и за развиване 

на умения и мобилна превантивна общностна 

работа 0 70 20 16 -74

Предприема действия за 

създаване на СУ-самостоятелно 70

информиране и консултиране (специализирано) 13 0 0 29 16

Увеличаване броя на 

потребителите - 6бр. към 

ДЦДМУ, 5бр. към ДЦПЛУ, 3бр. 

към ЦНСТДБУ и 2бр. към 

КЦПЛДПНЖТ 16

застъпничество и посредничество 10 0 0 20 10

Увеличаване броя на 

потребителите - 4бр. към 

ДЦДМУ, 3бр. към ДЦПЛУ, 1бр. 

към ЦНСТДБУ и 2бр. към 

КЦПЛДПНЖТ 10

терапия и рехабилитация 27 0 0 36 9

Увеличаване броя на 

потребителите - 4бр. към 

ДЦДМУ, 3бр. към ДЦПЛУ и 2бр. 

към КЦПЛДПНЖТ 9

обучение за придобиване на умения 18 0 0 25 7

Увеличаване броя на 

потребителите - 3бр. към 

ДЦДМУ, 3бр. към ДЦПЛУ  и 1бр. 

към КЦПЛДПНЖТ 7

подкрепа за придобиване на трудови умения 13 0 0 13 0

Не предприема действия за 

промяна броя на потребителите 13

дневна грижа за деца с трайни увреждания 36 0 0 13 -23

Не предприема действия за 

промяна броя на потребителите 0

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания 28 0 0 36 8

Предприема действия за 

увеличаване броя на 

потребителите 8

резидентна грижа за деца без увреждания 14 0 0 4 -10

Не предприема действия за 

промяна броя на потребителите 0

Планиран 

брой места

Социални и интегрирани здравно-

социални услуги

Брой обезпечени места
Максимален  

брой 

потребители 

по критерии

Поле за 

развитие

Действия от страна на 

общината: не 

предприема/промяна броя 

на потребителите 

(увеличаване, 

намаляване)/закриване на 

СУ/ създаване на СУ



резидентна грижа за деца с трайни увреждания 0 0 0 4 4

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

психични разстройства 0 0 0 17 17

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 0 0 0 12 12

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

физически увреждания 0 0 0 106 106

Предприема действия за 

създаване на СУ 15

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

деменция 0 0 0 5 5

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

резидентна грижа за пълнолетни лица със 

сетивни увреждания 0 0 0 8 8

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 

възраст без увреждания 0 0 0 49 49

Предприема действия за 

създаване на СУ 30

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за деца с трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 0 0 0 1 1

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за пълнолетни лица с трайни увреждания с 

потребност от постоянни медицински грижи 0 0 0 5 5

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи 0 0 0 11 11

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

осигуряване на подслон за бездомни лица 0 0 0 1 1

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0



осигуряване на подслон за лица в кризисна 

ситуация 0 0 0 2 2

Не предприема действия за 

създаване на СУ 0

осигуряване на подслон за деца и пълнолетни 

лица, пострадали от домашно насилие и деца и 

пълнолетни лица, жертви на трафик 12 0 0 4 -8

Не предприема действия за 

промяна броя на потребителите 0

осигуряване на подслон за пълнолетни лица, 

пострадали от домашно  насилие и лица, 

жертви на трафик 0 0 0 0 0 0

резидентна грижа за младежи до 25 години 0 0 0 0 0

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за деца с агресивно и проблемно 

(високорисково) поведение, включително 

младежи до 20 г. 0 0 0 0 0

осигуряване на подслон за лица в кризисна 

ситуация - бременни жени и майки в риск 0 0 0 0 0



осигуряване на подслон за деца в кризисна 

ситуация 0 0 0 0 0



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

1

Информиране и консултиране и 

обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 

на умения и мобилна 

превантивна общностна работа 

гр.Пещера 70

2
Дневна грижа за деца с трайни 

увреждания
гр.Пещера, ул. „Сокола“ №1 36

3
Дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания

гр. Пещера, ул. „Симон 

Налбант“ №8а
28

4 Асистентска подкрепа

Администрира се на адрес: гр. 

Пещера, ул. „Симон Налбант“ 

№8а

42

5
Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ №1 и 

ул. „Симон Налбант“ №8а
11

6 Застъпничество и 

посредничество

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ №1 и 

ул. „Симон Налбант“ №8а 7

7
Терапия и рехабилитация

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ №1 и 

ул. „Симон Налбант“ №8а 7

8 Обучение за придобиване на 

умения

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ №1 и 

ул. „Симон Налбант“ №8а
6

9 Подкрепа за придобиване на 

трудови умения

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ №1 и 

ул. „Симон Налбант“ №8а
13

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

1

Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания

гр. Пещера

ул. „Стефан Кънчев“ № 2
14

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

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

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

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

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



2

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с физически 

увреждания

гр.Пещера 15

3

Резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без 

увреждания

гр.Пещера 30

4
Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Пещера

ул. „Стефан Кънчев“ № 2
3

5 Застъпничество и 

посредничество

ул. „Стефан Кънчев“ № 2 1

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

1

Кризисен център за пълнолетни 

лица и деца, пострадали от 

насилие и жертви на трафик

гр. Пещера, ул. „Дойранска 

епопея“ №5, ет.4
12

2
Информиране и консултиране 

(специализирано)

гр. Пещера, ул. „Дойранска 

епопея“ №5, ет.5
2

3
Застъпничество и 

посредничество

гр. Пещера, ул. „Дойранска 

епопея“ №5, ет.6
2

4
Терапия и рехабилитация

гр. Пещера, ул. „Дойранска 

епопея“ №5, ет.7 2

5 Обучение за придобиване на 

умения

гр. Пещера, ул. „Дойранска 

епопея“ №5, ет.8 1

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

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



Налични*
Максимален брой 

потребители по критерии

1

Информиране и 

консултиране и обучение 

за реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения и 

мобилна превантивна 

общностна работа 

гр. Пещера 0 70 несъздадена разкриване 2025

1
Дневна грижа за деца с 

трайни увреждания

гр.Пещера, ул. „Сокола“ 

№1
36 13 създадена НП

2

Дневна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания

гр. Пещера, ул. „Симон 

Налбант“ №8а
28 36 създадена

Промяна на броя на 

потребителите от 28 на 36
2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Раздел 1

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

Брой потребители

1. Общодостъпни социални услуги **

№ СУ по чл.15 Място на предоставяне

Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

няма промяна (нп), 

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители

Година на промяна на статуса 

(ако е приложимо)

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс

2. Специализирани социални услуги

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно 



3 Асистентска подкрепа

Администрира се на 

адрес: гр. Пещера, ул. 

„Симон Налбант“ №8а

42 42 създадена НП

4

Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ 

№1 и ул. „Симон Налбант“ 

№8а 9 29

създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 9 на 20
2024

5 Застъпничество и 

посредничество

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ 

№1 и ул. „Симон Налбант“ 

№8а 7 20

създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 7 на 14
2024

6

Терапия и рехабилитация

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ 

№1 и ул. „Симон Налбант“ 

№8а 23 36

създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 23 на 30
2024

7 Обучение за придобиване 

на умения

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ 

№1 и ул. „Симон Налбант“ 

№8а 13 25

създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 13 на 19
2024

8 Подкрепа за придобиване 

на трудови умения

гр.Пещера,  ул. „Сокола“ 

№1 и ул. „Симон Налбант“ 

№8а 13 13

създадена НП

Налични
Максимален брой 

потребители по критерии

1

Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания

гр. Пещера

ул. „Стефан Кънчев“ № 2
14 4 създадена НП

2

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически увреждания

гр.Пещера 0 106 несъздадена разкриване 2026

3

Резидентна грижа за лица 

в надтрудоспособна 

възраст без увреждания

гр.Пещера 0 49 несъздадена разкриване 2026

Място на предоставяне

Брой потребители Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители

Година на промяна на статуса 

(ако е приложимо)

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

Раздел 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

№
СУ по чл.15 т.8 (резидентна 

грижа)

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 



4

Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Пещера

ул. „Стефан Кънчев“ № 2
2 29 създадена

Промяна на броя на 

потребителите от 2 на 5
2024

5 Застъпничество и 

посредничество

ул. „Стефан Кънчев“ № 2 1 20 създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 1 на 2
2024

Налични
Максимален брой 

потребители по критерии

1

Кризисен център за 

пълнолетни лица и деца, 

пострадали от насилие и 

жертви на трафик

гр. Пещера, ул. 

„Дойранска епопея“ №5, 

ет.4

12 4 създадена НП

2

Информиране и 

консултиране 

(специализирано)

гр. Пещера, ул. 

„Дойранска епопея“ №5, 

ет.5

2

29

създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 2 на 4
2024

3 Застъпничество и 

посредничество

гр. Пещера, ул. 

„Дойранска епопея“ №5, 

ет.6

2

20

създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 2 на 4
2024

4

Терапия и рехабилитация

гр. Пещера, ул. 

„Дойранска епопея“ №5, 

ет.7

4

36

създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 4 на 6
2024

5 Обучение за придобиване 

на умения

гр. Пещера, ул. 

„Дойранска епопея“ №5, 

ет.8

4

25

създадена
Промяна на броя на 

потребителите от 4 на 5
2024

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

Брой потребители

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

ПОТРЕБИТЕЛИ  ПО КРИТЕРИИ

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 

№

Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители

Година на промяна на статуса 

(ако е приложимо)

Раздел 3

СУ или ИЗСУ Място на предоставяне



  * Представлява сбор от броя места на съществуващите социални 

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

** Общодостъпните социални услуги за информиране, консултиране 

и обучение за реализиране на социални права и за развиване на 

умения и мобилна превантивна общностна работа могат да се 

предоставят всички заедно, като  самостоятелна услуга или в 

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

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

услуги.


