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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 
 

 

ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2019г. 

 

№ Услуга Целеви групи Териториален 

обхват 

Капа 

цитет 

Основни дейности – 

фокус на услугата 

Местоположе

ние 

Статус 

 

Социални услуги в домашна среда 

 

1. „Личен асистент и 

домашен 

помощник“ 

по Сключено 

споразумение между 

АСП и Община 

Исперих 

 

лица и деца с трайни 

увреждания, 

с тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени 

да се обслужват сами 

 

 

 

 

лица с частична или 

пълна невъзможност за 

самообслужване, и/или в 

риск от социална 

изолация 

 

община 

Исперих 

 

130 

лични 

асистен

ти, 

обгриж

ващи 

150 

потреби

тели 

„Личен асистент”: 

лице, полагащо почасови грижи в 

домашна среда на деца/ пълнолетни 

лица с трайни увреждания и на лица 

над 65-годишна възраст в 

невъзможност за самообслужване, с 

цел подпомагане на задоволяването 

на ежедневните им потребности от 

битов и социален характер 

 

„Домашен помощник”: 

лице, предоставящо почасови услуги 

в домашна среда на пълнолетни лица 

с трайни увреждания и на лица над 

65-годишна възраст с ограничения 

или невъзможност за 

самообслужване, насочени към 

задоволяване на основни жизнени 

потребности от битов характер 

община 

Исперих 

налична 

към 

Община 

Исперих 

/държавно 

финансира

не/ 
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2. „Личен асистент” 

по НП „Асистенти за 

хора с увреждания” 

с доставчик  

Дирекция ”Социално 

подпомагане” 

 

лица и деца с трайни 

увреждания, 

с тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени 

да се обслужват сами 

 

 

 

община 

Исперих 

 

20 „Личен асистент”: 

лице, полагащо почасови грижи в 

домашна среда на деца/ пълнолетни 

лица с трайни увреждания и на лица 

над 65-годишна възраст в 

невъзможност за самообслужване, с 

цел подпомагане на задоволяването 

на ежедневните им потребности от 

битов и социален характер 

  

община 

Исперих 

налична 

към 

Дирекция 

„Социално 

подпомага

не” 

3. Домашен социален 

патронаж 
 

лица на/ над 

трудоспособна възраст; 

лица с трайно намалена 

работоспособност над 

71% ЕР на ТЕЛК; 

деца до 18г. с намалена 

възможност за социална 

адаптация, определена от 

РЕЛК/ ЦЕЛК 

община 

Исперих 

 

500 

 

„Домашен социален патронаж”: 

комплекс от социални услуги, 

предоставяни по домовете, свързани 

с доставка на храна; поддържане на 

личната хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, обитавани 

от потребителя; съдействие за 

снабдяване с необходимите 

технически помощни средства и 

съоръжения; битови услуги и др. 

 

сградата на 

Център за 

предоставяне 

на социални 

услуги за 

възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

налична 

към 

Община 

Исперих 

/общинска 

дейност/ 

 

Дневен център 

 

1. Дневен център за 

деца и/ или младежи 

с увреждания 

/ДЦД/МУ/ 

деца и младежи с 

увреждания от общността 

и потребители на 

ЦНСТД/МУ 

национален 30 „Дневен център за деца и/или 

младежи с увреждания”: 

социална услуга за подкрепа на деца 

и младежи с трайни увреждания, в 

която се създават условия за 

обслужване, отговарящи на 

ежедневните и рехабилитационните 

им потребности, както и на 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр.Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична 

към 

Община 

Исперих 

/държавно

делегирана

дейност/ 
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потребностите от организация на 

свободното време. Потребителите се 

подпомагат от професионалисти с 

цел социално включване и 

превенция на настаняването им в 

специализирана институция 

  

2. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания 

/ДЦПЛУ/ 

пълнолетни лица с 

увреждания от общността 

и потребители на 

ЦНСТПЛФУ 1 и 2 

 

национален 30 „Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания”: 

социална услуга за подкрепа лица с 

трайни увреждания, в която се 

създават условия за обслужване, 

отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им 

потребности, както и на 

потребностите от организация на 

свободното време. Потребителите се 

подпомагат от професионалисти с 

цел социално включване и 

превенция на настаняването им в 

специализирана институция 

  

общински 

имот 

за 

разкриване 

по проект 

 

3. Дневен център за 

стари хора 

/ДЦСХ/ 

възрастни хора от 

общността и 

потребители на ЦНСТСХ 

национален 20 „Дневен център за стари хора”: 

социална услуга за подкрепа на 

лица, навършили възрастта за 

придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст 

съгласно Кодекса за социално 

осигуряване, свързана с 

предоставяне на храна и 

подпомагане на социалното им 

включване 

общински 

имот 

за 

разкриване 

по проект 
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Социални услуги от резидентен тип 

 

 

Център за настаняване от семеен тип 

 

1. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 1 

/ЦНСТДБУ 1/ 

 

деца от 3 до 18 годишна 

възраст 

 

 

 

национален 15 „Център за настаняване от семеен 

тип за деца без увреждания”: 

социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната, за пълноценното 

израстване и развитие на деца без 

увреждания, лишени от родителска 

грижа, за които към момента на 

настаняването в него са изчерпани 

възможностите за връщане в 

биологичното семейство, 

настаняване при близки и роднини 

или приемно семейство 

 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр.Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична 

към 

Община 

Исперих 

/държавно

делегирана

дейност/ 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 2 

/ЦНСТДБУ 2/ 

 

 

деца от 3 до 18 годишна 

възраст 

 

 

 

национален 15 „Център за настаняване от семеен 

тип за деца без увреждания”: 

социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната, за пълноценното 

израстване и развитие на деца без 

увреждания, лишени от родителска 

грижа, за които към момента на 

настаняването в него са изчерпани 

възможностите за връщане в 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр.Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична 

към 

Община 

Исперих 

/държавно

делегирана

дейност/ 
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биологичното семейство, 

настаняване при близки и роднини 

или приемно семейство 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца и/ 

или младежи с 

увреждания 

/ЦНСТД/МУ/ 

деца и младежи с 

увреждания 

национален 14 „Център за настаняване от семеен 

тип за деца и/ или младежи с 

увреждания”: 

социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната, за пълноценното 

израстване и развитие на деца и/ или 

младежи с увреждания, лишени от 

родителска грижа, за които към 

момента на настаняването в него са 

изчерпани възможностите за 

връщане в биологичното семейство, 

настаняване при близки и роднини 

или приемно семейство 

 

сградата на 

ЦНСТД/МУ 

гр.Исперих 

 

налична 

към 

Община 

Исперих 

/държавно

делегирана

дейност/ 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 1 

/ЦНСТПЛФУ 1/ 

пълнолетни лица с 
физически увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с 

физически увреждания”: 

социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната, за пълнолетни лица с 

физически увреждания 

 

общински 

имот 

за 

разкриване 

по проект 
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5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 1 

/ЦНСТПЛФУ 2/ 

пълнолетни лица с 

физически увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с 

физически увреждания”: 

социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната, за пълнолетни лица с 

физически увреждания 

 

общински 

имот 

за 

разкриване 

по проект 

6. Център за 

настаняване от 

семеен тип за стари 

хора 

/ЦНСТСХ/ 

възрастни хора без 

увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от семеен 

тип за стари хора”: 

социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната, за възрастни хора без 

увреждания 

 

общински 

имот 

за 

разкриване 

по проект 

 

Преходно жилище 

 

1. Преходно жилище 

/ПЖ/ 

 

пълнолетни лица с 

увреждания или деца от 

15- до 18-годишна 

възраст, които са били 

настанени извън 

семейството 

национален 8 „Преходно жилище”: 

форма на социална услуга: 

- за деца в риск по смисъла на 

Закона за закрила на детето от 15- до 

18-годишна възраст, осигуряваща 

настаняване и подкрепа от 

специалисти за придобиване на 

знания и практически умения за 

водене на относително 

самостоятелен начин на живот и 

подготовката им за включване в 

живота на общността; 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр.Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична 

към 

Община 

Исперих 

/държавно

делегирана

дейност/ 
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- за пълнолетни лица с увреждания, 

осигуряваща настаняване и подкрепа 

от специалисти за придобиване на 

практически умения за водене на 

самостоятелен начин на живот и 

подготовката им за включване в 

живота на общността 

 

 

Наблюдавано жилище 

 

1. Наблюдавано 

жилище 

/НЖ/ 

 

пълнолетни лица с 

увреждания или лица от 

18- до 25-годишна 

възраст, които са били 

настанени извън 

семейството 

 

национален 6 „Наблюдавано жилище”: 

социална услуга за пълнолетни лица 

с увреждания или лица от 18- до 25-

годишна възраст, които са били 

настанени извън семейството по 

реда на Закона за закрила на детето, 

осигуряваща настаняване и условия 

за водене на самостоятелен начин на 

живот. Подкрепата на лицата от 

специалисти се осъществява извън 

услугата чрез психологически, 

социални, правни и трудови 

консултации 

 

общински 

имот 

за 

разкриване 

по проект 

 

Център за обществена подкрепа 

 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

/ЦОП/ 

деца и семейства в риск община 

Исперих 

50 „Център за обществена подкрепа”: 

социална услуга, в която се 

извършват дейности, свързани с 

превенция на изоставянето, 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр.Исперих и 

налична 

към 

Община 

Исперих 
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 превенция на насилието и отпадане 

от училище, деинституционализация 

и реинтеграция на деца, обучение в 

умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от 

резидентна грижа. В центъра се 

извършват: социално и 

психологическо консултиране на 

деца и семейства в риск; оценяване 

на родителски капацитет, 

посредничество в случаи на 

родителско отчуждение и конфликт 

при развод/раздяла, оценяване и 

обучение на бъдещи приемни 

родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми, 

реализиране на социални програми 

за деца и семейства в риск 

 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

/държавно

делегирана

дейност/ 

 

Център за работа с деца на улицата 

 

1. Център за работа с 

деца на улицата 

/ЦРДУ/ 

деца и семейства на деца, 

живеещи трайно или 

частично на улицата 

община 

Исперих 

20 „Център за работа с деца на 

улицата”: 

комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на попадането 

на деца на улицата и отпадане от 

училище, социална рехабилитация и 

интеграция на деца, живеещи трайно 

или частично на улицата, чрез 

индивидуална работа с детето и 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр.Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

за 

разкриване 

като 

държавно 

делегирана 

дейност 
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неговото семейство, семейно 

консултиране и подкрепа, 

медицински и санитарно-хигиенни 

услуги, ограмотяване на децата, 

обучение в родителски умения 

 

 

Приемна грижа 

 

1. Приемна грижа деца в риск, които за 

определен период от 

време не могат или не 

трябва да живеят с 

родителите си 

община 

Исперих 

19 

прием 

ни 

семейст

ва 

„Приемна грижа”: 

отглеждане и възпитание в семейна 

среда на деца, които са настанени в 

семейство на роднини или близки 

или в приемно семейство; 

осигуряване за определен период от 

време на сигурна и безопасна 

семейна среда за децата, която да 

допринесе за тяхното пълноценно 

физическо, психическо и 

емоционално развитие; превенция на 

институционализацията на деца и 

осигуряване на подкрепа за 

биологичните родители в кризисни 

ситуации; подготовка на децата за 

самостоятелен живот и 

обучение/развиване на социални 

умения; подготовка на деца, за 

реинтеграция в биологичното им 

семейство или осиновяване 

 

администра 

тивната сграда 

на Община 

Исперих 

налична на 

ниво 

Областен 

модел с 

изнесено 

работно 

място в 

Община 

Исперих 
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Обществена трапезария/ Операция „Топъл обяд“ 

 

1. Обществена 

трапезария/ 

Операция „Топъл 

обяд“ 

 

лица и семейства с ниски 

доходи или липса на 

такива 

гр.Исперих 140 осигуряване на топъл обяд за крайно 

нуждаещи се 

сградата на 

Център за 

предоставяне 

на социални 

услуги за 

възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

 

налична 

към 

Община 

Исперих 

/по 

Операция 

„Осигуряв

ане на 

топъл 

обяд 2016-

2019“/ 

 

 

 

 

 

Съгласувал:  

Атче Ибрахимова                  

Директор на Дирекция „Социално подпомагане”        


