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Увод 
 

Анализът на  потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които 

се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Исперих, област Разград 

е разработен в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за 

планиране на социалните услуги във връзка с разработването на Националната карта на 

социалните услуги. Анализът е изготвен от комисия, която е определена със заповед на 

кмета на община Исперих и включва представители от общинска администрация.  

Изготвянето на Анализа се осъществи със съдействието на Дирекция „Социално 

подпомагане“ гр. Исперих, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Исперих, Териториално поделение 

на Националния статистически институт - Разград, доставчици на социални услуги, кметове 

на кметства и кметски наместници от община Исперих.  

Анализът обобщава резултати от проучването и оценката на потребности от социални 

услуги на територията на община Исперих, проведени в периода от декември 2022 г. до 

януари 2023 г.  

В географско отношение обхватът на проучването покрива община Исперих. 

 

1 Методология  
 

Законът за социалните услуги въвежда планирането на национално ниво на социални 

услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет чрез Националната карта 

на социалните услуги. Нормативно определените ангажименти на общините в процеса на 

разработване на Национална карта на социалните услуги са свързани с изготвянето на анализ 

на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно 

ниво. Анализът е инструмент, даващ адекватна и обективна основа за планирането на 

социалните услуги. 

 

1.1 Цели    
 

• Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели 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. 

 

1.2 Методи и източници на анализа 

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни.  

Използваха се следните източници на информация: 

• Анализи, планове,  програми, доклади и стратегически документи на Община 

Исперих;  
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• Статистически бази-данни, събирани и актуализирани от: ДСП – Исперих, ДБТ – 

Исперих, Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Исперих, ТП на НСИ – 

Разград;  

• Данни, документация и експертиза на доставчици на услуги за действащите социални 

услуги в общината; 

• Данни и информация от кметове на кметства и кметски наместници. 

         

Прилагаха се следните методи за събиране на информация: 

• Документално проучване на съществуващи анализи, планове, програми, доклади  

и други стратегически документи;   

• Систематизиране и обобщаване на събраните статистически данни;   

• Събиране на допълнителна статистическа информация за рискови групи по  

населени места чрез включване по места  на кметове и кметски наместници;   

• Срещи и дискусии с доставчици на социални услуги и  представители на ДСП –  

Исперих. 

 

 

2 Показателите в общината по критериите за социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 
 

 

№ Наименование на критерия Данни за община 

Исперих 

1. общ брой на населението  19 828 

2. общ брой на пълнолетните лица 15 997 

3. общ брой на децата до 18-годишна възраст  3 831 

4. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  4 714 

5. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  2 066 

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

възраст  

51 

7. общ брой на децата от 0 до 7 г.  1 372 

8. общ брой на лицата с трайни увреждания  2 117 

9. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  

876 

10. общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  

51 

11. брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

169 

12. брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  3 770 

13. общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 147 

14. брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

13 

15. общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 

28 
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16. брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

8 

17. общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 1 770 

18. брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

115 

19. общ брой на пълнолетните лица с деменция 22 

20. брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 

17 

21. общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 99 

22. брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

16 

23. брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 3 524 

24. брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 

565 

25. брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 

51 

26. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 

169 

27. брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 

160 

28. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 

570 

29. брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

565 

    
Източник: Данни от НСИ и ГРАО при Община Исперих към 31.12.2021 г., данни от ДСП – Исперих към 

31.12.2022 г., данни от собствено проучване към 31.12.2022 г.  

Забележка: Информацията за деца и лица с увреждания, предоставена от ДСП – Исперих включва само онези 

деца и лица, които са обект на подпомагане от ДСП – Исперих. 

  

3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

         В община Исперих е налице ефективно работеща система от съвременни социални услуги, 

съответстваща на действащите политики на европейско, национално и местно ниво. Социалната 

политика е фокусирана върху нуждите от социални услуги за деца в риск, за възрастни лица с 

увреждания и стари хора от гледна точка на предотвратяване на рисковете.  
          Към м. декември 2022 г. в община Исперих е  развит широк спектър от социални услуги за 

деца, нуждаещи се от подкрепа. Съществуват и две услуги за възрастни хора и хора с увреждания.  

      През следващите години усилията на Общината ще бъдат насочени към развитие на 

услуги за стари хора и възрастни хора с увреждания за осигуряване на по-добър начин на 

живот. 
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I. Социални услуги, финансирани от държавния бюджет: 

 

1. Социална услуга – Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  

Социална услуга в общността за деца и младежи с различни видове увреждания с 

капацитет 30 места. Услугата се управлява от Община Исперих. Предоставя условия за 

целодневно или почасово обслужване на деца и младежи с физически и/или психически 

увреждания и нуждаещи се от ежедневна рехабилитация, физиотерапия и психотерапевтична 

подкрепа. С потребителите и техните семейства работят специалисти и са създадени условия 

за корекционно – компенсаторна работа, придобиване на полезни навици, подобряване на 

физическото, интелектуалното и емоционално състояние. Към декември 2022 г. активните 

случаи в Центъра са 26, от които 19 деца и 7 младежи. 

 

   2. Социална услуга – Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания  

   Социална услуга  Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания 

предоставя на подкрепа на пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, свързана с:  

• цялостно обгрижване на потребителите през деня; 

• придружаване в процеса на обучение, групово или индивидуално; 

• предоставяне на храна; 

• развитие на различни умения за живот, като създаване на хигиенни навици и грижи за 

тялото; 

• психологична диагностика, консултация и оценка на ресурсите на потребителя; 

• двигателна рехабилитация – индивидуална и групова, ЛФК за подобряване на общото 

физическо състояние на ползвателите с физически увреждания, пасивна и активна 

гимнастика; 

• психологична помощ, терапия и обучение за придобиване на социални умения и 

дейности по включване; 

• музикотерапия за разтоварване и стимулиране на сетива и емоции; 

• сензо-моторна терапия и обучение за придобиване на социални умения и дейности по 

включване, вкл. умения за общуване и работа в група; 

• терапевтични занимания, свързани със създаване или възстановяване на навици, като 

трудо-, арт-терапия, социална терапия и интегрирано обучение и други. 

     Целева групи на Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания са 

лица с различни форми на увреждания - физически, сензорни и ментални увреждания на 

възраст над 18 години. Услугата функционира от 02.11.2022 г. и се финансира от държавния 

бюджет. Капацитетът на Центъра е 30 потребители. Към декември 2022 г. потребители, 

ползващи услугите са 14.  

3. Социална услуга – Център за обществена подкрепа 

Център за обществена подкрепа представлява форма на социална услуга, посредством 

която се извършват дейности, свързани с превения на изоставянето, 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 

отчуждаване и конфликт при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните 

семейства, оценяване и обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.    

       Доставчик на услугата е Община Исперих. 
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В целевата група за предоставяне на услугата са включени деца в риск от 0 до 18- 

годишна възраст и техните семейства. Капацитетът на услугата е 40, а към декември 2022 г. 

потребителите на ЦОП са 38. 

Критерии за ползване на услугата: 

• Деца с поведенчески проблеми и прояви; 

• Деца в риск от отпадане от училище; 

• Деца в конфликт или с нарушени взаимоотношения със семейството; 

• Деца, на които предстои осиновяване, настаняване в приемно семейство или в 

семейство на близки и роднини; 

• Деца, настанени в специализирани институции или резидентна услуга, на които 

предстои реинтеграция; 

• Кандидат-осиновители и наблюдаване на утвърдени приемни семейства; 

• Семейства без постоянни доходи и/или без жилище; 

• Семейства с установени здравословни проблеми на член от семейството или на 

самото дете; 

• Семейства с деца със специални потребности; 

• Родители на новородено, заявили  желание в родилното отделение да изоставят детето 

или да го настанят за отглеждане в специализирана институция; 

• Майка, изоставила новородено дете в родилно отделение; 

• Бременна жена в риск да изостави детето си след раждането; 

• Клиенти, имащи нужда и желание за настаняване в друг вид социална услуга от 

общността и др. 

Цели: 

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на 

децата в семейната и социалната среда като предостави качествени социални услуги, които 

да отговарят на потребностите и да са достъпни до всяко дете в риск и неговото семейство. 

• Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства; 

• Оказване на психологическа подкрепа; 

• Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции в 

техните биологични семейства, осиновяване или настаняване в среда, близка до 

семейната – семейство на близки и роднини или приемно семейство; 

• Превенция на отпадане от училище; 

• Превенция на изоставянето; 

• Оценка на родителския капацитет; 

• Оценка на риска; 

• Предоставяне на логопедични услуги; 

• Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални и 

образователни и други услуги в общността; 

• Посредничество и застъпничество на семействата, ползващи услугите на ЦОП пред 

други държавни, административни и неправителствени организации. 

 

 

4.  Социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 

ЦНСТ за деца без увреждания  1 е социална услуга от резидентен тип, която осигурява 

жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, изведени от семействата им.  

С помощта и подкрепата на социални работници се предоставя комплекс от дейности, 

съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към развиване на социалната 

компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване 

на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и 
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обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране 

на собствена идентичност. 

Услугата с капацитетът 15 потребители. Към декември 2022 г. настанените деца в 

Центъра са 15. 

 

 

5. Социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 

ЦНСТ за деца без увреждания 2 е социална услуга от резидентен тип, която осигурява 

жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. С помощта и 

подкрепата на социалните работници се предоставя комплекс от дейности, съобразени с 

индивидуалните потребности на децата насочени към развиване на социалната 

компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване 

на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и 

обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство  и формиране 

на собствена идентичност. 

Услугата е с капацитет 15 и е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В 

някои случаи по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на 

услугата и на младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

Потребителите на Център към декември 2022 г. са 14. 

Цели на услугата: 

Целта на услугата е подкрепа за отглеждането на детето в сигурна и безопасна семейна 

среда, предоставяне на дневна и почасова услуга и осигуряване на равен достъп до 

цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални 

умения. 

Услугата представлява комплекс от дейности, целящи: 

1.Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните 

семейства; 

2.Осигуряване на базови потребности на детето - храна /обедно меню и междинна 

закуска/, дрехи, лекарства при необходимост, санитарно-хигиенни услуги; 

3. Осигуряване на здравна и дентална помощ; 

4. Психологическа подкрепа на децата и техните семейства при нужда; 

5.Училищна подкрепа - ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни 

програми, подкрепа в образователния процес; професионално ориентиране; 

6. Организиране на свободно време; 

7. Мобилна работа; 

8. Консултиране, посредничество, придружаване на детето, както и на неговите родители 

или др. 

9. Административни услуги. 

 

6. Социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) е 

социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно 

израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа, за 

които към момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в 

биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. 

Социалната услуга се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен 

персонал с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на 

потребителите. Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, 

правила, процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в 

съответствие със законовоопределените критерии и стандарти. 
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ЦНСТДМУ функционира с капацитет 14 места, в края 2022 г. в услугата са настанени 12 

потребители, 3 от които са деца.  

 

7. Социална услуга – Център за работа с деца на улицата  

От 01.02.2019 г. Центърът за работа с деца на улицата работи с потребителите по 

следните направления: 

1. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните 

семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения; 

2. Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки според 

сезона, санитарно-хигиенни услуги; 

3. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до 

здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на 

лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/ консултации на децата; 

4. Психологическа подкрепа на деца и техните семейства; 

5. Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни 

обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата и учениците, 

професионално ориентиране и пред-професионална подготовка; 

6. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на 

способностите на всяко дете; 

7. Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, локализиране на 

децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване към ЦРДУ; 

8. Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на неговите 

родители, друг законен представител на детето и/или членове на разширеното семейство; 

9. Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните родители при 

издаване на документи за самоличност, за записване в училище, при търсене на работа (за 

децата над 16 г. и за родителите), съдействие при контакти с институции. 

Капацитетът на услугата е 20 места. Към м.декември 2022 г. услугата работи на пълен 

капацитет. 

 

8. Социална услуга – Преходно жилище 

Преходно жилище  е  форма на социална услуга от резидентен тип за деца в риск по 

смисъла на Закона за закрила на детето от 15 до 18-годишна възраст, осигуряваща 

настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето 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. Към 

декември 2022 г. потребителите на услугата са 8. 

Критерии за настаняване: 

  1. Деца и младежи, настанени в институция, на които предстои напускането й; 

  2. Деца и младежи с риск от настаняване в институция до навършване на 18 години; 

  3.Деца и младежи, трайно откъснати от семейството и/или с липса на родителски 

ресурс за подкрепа за самостоятелно живеене – деца от общността. 

Цели: 

 1. Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след 

напускане на институцията; 

 2. Образователно развитие; 

 3. Подготовка за професионална и житейска реализация; 

 4. Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване; 

 5. Превенция на настаняване в институция; 

 6. Реинтеграция в семейна среда. 
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Социално - педагогическата работа в Преходно жилище е насочена към компенсиране на 

дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от продължителния 

институционален престой. Социалните работници подпомагат младежите и девойките да 

придобият чрез практическа дейност необходимите за самостоятелно живеене социални и 

битови умения. 

 

9. Социална услуга – Асистентска подкрепа 

 Социална услуга, която стартира през 2021 г., съгласно Закона за социалните услуги. 

Управлява се от Община Исперих. Чрез нея се предоставя подкрепа на лица в 

надтрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по 

съответния ред степен на намалена работоспособност, както и деца с трайни увреждания и 

пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват друга 

подкрепа. Капацитетът на услугата е 56 потребители. Към 31 декември 2022 г. активните 

случаи са 71. 

 

Услугите: Дневен център за деца и/или младежи с увреждания; Център за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания 1; Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания 2; Център за обществена подкрепа; Център за работа с деца на улицата и  

Преходно жилище функционират в обособена юридическа организационна структура  - 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ гр.Исперих. 

 

 

 

II. Социални услуги, финансирани по проекти: 

 

1. Социална услуга „Приемна грижа“  

       Социална услуга в общността, която дава възможност децата, които не могат да живеят в 

собствените си семейства, да получат обич, топлина и грижи в семейна среда. Развитието на 

услугата „Приемна грижа“ в община Исперих се изпълнява по проект „Приеми ме 2015“, 

финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. За община Исперих са 

утвърдени 13 професионални приемни семейства. Към 31 декември 2022 г. в 8 от тях има 

настанено 12 деца. През изминалата година общо настанените деца в приемните семейства в 

община Исперих са били 21. 

 

    2. Социална услуга ,,Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027 г. 

    Проектната услуга, която стартира на 01.11.2022 г. и е с продължителност до 30.09.2025 г.  

Насочена е  към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я 

осигуряват сами. Ежедневно се осигурява топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и 

десерт на лица от различни рискови групи. През 2022 г. капацитетът на услугата е 140 лица. 

Към месец декември 2022 г. услугата се ползва от 142 лица. 

 

3. Социална услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 

На 30.09.2022 г. Община Исперих приключи изпълнението на проект „Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане 2014-2020. 

     Подкрепени бяха общо 224 лица от следните целеви групи: 

     - Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение 

поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или 
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налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на 

инфекцията; 

      - Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност 

и нямат близки, които да им окажат подкрепа; 

       - Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна 

подкрепа и в условията на извънредна. 

 

           4. Интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община 

Исперих“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.  

 В периода от 01.02.2023 г. до 01.02.2024 г. Община Исперих ще осигури проектна 

подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. 

Дейностите ще включват: 

       -Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете 

и психологическа подкрепа  

        -Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и 

осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.  

       -Предоставяне на информация относно превенция и профилактика за здравето и 

социално значими заболявания, включително консултация с диетолог и др. специалисти при 

необходимост. 

        -Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.  

  В изпълнение на дейностите ще се предостави грижа в домашна среда на 126 лица. 

 

5. Интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа + в 

община Исперих“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.   

В периода от 01.04.2021 г. до 01.11.2022 г. се изпълняваха дейности по предоставяне 

на интегрирани  здравни-социални услуги за хора с увреждания и лица в риск, във връзка с 

ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от пандемията КОВИД-19.  

            Целевите групи,  които бяха обхванати по проекта са 64 патронирани лица и 142, 

ползватели на социални услуги. 

 

 

3.1 Социални услуги 

3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности: 

 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания 

Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишн

а заетост за 

2022 г. в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес:  

гр. Исперих, 

ул. „Васил 

Левски“, № 72 

Деца от 

3 до 18- 

годишна 

възраст и 

младежи 

до 25 г. 

30 30 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 общинско 

ниво за удовлетворяване на 

потребностите на 

населението в общината. 

 Към момента услугата се 

ползва и от 2 лица от община 

Главиница, 1 лице от община 

Дулово, 1 лице от община 

Самуил. 
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Забележка: Пет потребители с агресивно и проблемно поведение ползват услугите на ДЦ. 
 

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите 

по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес:  

гр. Исперих, 

ул. „ Васил 

Левски“ № 61 

Лица с 

тежки 

множест

вени 

уврежда

ния на 

възраст 

над 18 г. 

и 

техните 

семейств

а 

Капац

итет-

30 

7 

 

 

Забележка: Услугата 

функционира от 

02.11.2022 г. като 

ДДД 

1. дневна грижа; 

2. информиране и 

консултиране; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване 

на умения. 

Социална услуга на общинско 

ниво за удовлетворяване на 

потребности на населението в 

общината. 

Забележка: Един потребител с агресивно и проблемно поведение ползва услугите. 

 

Център за обществена подкрепа 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес:  

гр. Исперих, 

ул. „Васил 

Левски“  

№ 72 

Деца от 

3 до 18- 

годишна 

възраст и 

техните 

семейств

а. 

40 40 1. информиране и 

консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения; 

6. осигуряване на подслон 

за деца - жертви на 

домашно насилие, и за 

деца - жертви на трафик 

(само за центрове за 

обществена подкрепа със 

звено за спешен прием). 

Социална услуга на общинско 

ниво за удовлетворяване на 

потребностите на населението в 

общината. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 
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. Исперих, 

ул. “Васил 

Левски“                    

№  72 

Деца от 

3 до 18-

г. 

възраст. 

15 15 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 на населението от 

цялата област. 
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Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 
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. Исперих, 

ул.“Васил 

Левски“  

№  72 

Деца от 

3 до 18- 

г. 

възраст. 

15 15 1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране;  

3.застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения. 

Социална услуга на областно 

ниво за удовлетворяване на 

потребностите на населението от 

цялата област. 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца/или 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 

Адрес: 

гр.Исперих, 

ул.“Алеко 

Константинов“ 

№  26А 

Деца и 

младеж

и на 

възраст 

от 3 до 

25- 

годишн

а 

възраст. 

14 13 1.Информиране и консултиране 

(специализирна); 

2.Застъпничество и посредничество 

3.Терапия и рехабилитация 

4.Обучение за придобиване на 

умения 

5.Резидентна грижа за 

деца/младежи с трайни увреждания 

Социална услуга на областно 

ниво за удовлетворяване на 

потребностите на населението от 

цялата област 

  Забележка: Потребителите с агресивно и проблемно поведение настанени в услугата са 

осем. 

 

Център за работа с деца на улицата 
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. 

Исперих, 

ул.“Васил 

Левски“  

№ 72 

Деца от 

5 до 18-

годишн

а 

възраст 

и 

техните 

семейст

ва 

20 23 1. информиране и консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения; 

6. осигуряване на подслон (за деца в 

кризисна ситуация, в светлата част 

на денонощието). 

Социална услуга на общинско 

ниво за удовлетворяване на 

потребностите на населението в 

общината. 

 

Преходно жилище 
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. Исперих, 

ул.“Васил 

Левски“  №72 

деца на 

възраст 

от 15 до 

18-

годишн

а 

възраст. 

8 8 1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения. 

Социална услуга на областно 

ниво за удовлетворяване на 

потребностите на населението от 

цялата област. 
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Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсид

ирани 

потреб

ители 

Брой 

обслу

жван

и 

лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой асистенти Брой лица, 

администрира

щи услугата 

Териториален обхват 

Адрес:  

гр. Исперих, 

ул.“Васил 

Левски“  №70 

56 71 21 30 5 Социална услуга на общинско 

ниво за удовлетворяване на 

потребности на населението в 

общината. 

 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 

оперативни програми 

 
Социална 

услуга/ място 

на 

предоставяне  

Финансирана 

по операция 

Точна дата 

на 

приключване 

на проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 

15 от ЗСУ 

Целева група Брой места 

 

 

 

Заетост1 

брой 

Проект 

„Приеми ме 

2015“ 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 

2014-2020. 

Бенефициент 

АСП.Община 

Исперих 

партньор по 

проекта. 

 

 

 

31.12.2023 г. 

    

 

 

Деца в риск до 

3-годишна 

възраст 

 

 

Утвърдени 

13 

приемни 

семейства 

към 

декември 

2022 г. 

 

 

В 8 семейства 

има 12 деца 

Проект 

„Топъл обяд 

в община 

Исперих“ 

Програма за 

храни и 

основно 

материално 

подпомагане 

2021-2027. 

30.09.2025 г.  Лица от 

рискови , 

съгласно 

Условията за 

кандидатстване 

по процедурата 

       140        142 

Проект  

„Грижа в 

дома в 

община 

Исперих“ по 

Програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 

2021-2027 

Програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 

2021-2027, 

Приоритет 2 

„Социално 

включване и 

равни 

възможности“ 

01.02.2024 г. Информиране и 

консултиране; 

Общностна 

работа; 

Застъпничество 

и 

посредничество; 

 

 

Възрастни в 

невъзможност 

за 

самообслужване 

и хора с 

увреждания 

 

      126 
От 01.02.2023 

стартира 

предоставянето 

на услугата 

 

 

 

 

 

 
1 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  
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4 Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Исперих 
 

Видове социални услуги  
Брой желаещи да ползват услугите към 

31.12.2022 г. 

ДЦДМУ 0 

ДЦДМУ(РИУ) 0 

ДЦДМТМУ 0 

ДЦПДУТС 0 

ДЦДМУ (седм.грижа) 0 

ДЦПЛУ 0 

ДЦПЛТМУ 0 

ДЦПЛУ (седм.грижа) 0 

ДЦСХ 0 

ЦСРИДМ 0 

ЦСРИДМ (РИУ) 0 

ЦСРИПЛ 0 

ЦОП 0 

ОЦДС 0 

ЦНСТДБУ 0 

ЦНСТДМУ 0 

ЦНСТДМУППМГ 0 

ЦНСТПЛПР 2 

ЦНСТПЛД 1 

ЦНСТПЛФУ 0 

ЦНСТПЛУИ 3 

ЦНСТСХ 0 

ЦВН 0 

КЦ  за деца 0 

КЦ за ПЛ 0 

ПРИЮТ 0 

Звено майка и бебе 0 

ЦРДУ 0 

ПЖ 0 

НЖ 0 

ЗЖЛПР 0 

ЗЖЛУИ 0 

ЗЖЛФУ 0 

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА 21 

ДСХ 0 

 

 Източник: ДСП – Исперих и Община Исперих 

 

      Към декември 2022 г. по данни на ДСП - Исперих и Община Исперих има 27 желаещи 

лица да ползват социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания: 2 за  ЦНСТПЛПР, 1 

за ЦНСТПЛД, 3 за ЦНСТПЛУИ и 21 за АП.  
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5 Информация относно броя на лицата от други общини, 

които ползват социални и интегрирани здравно-

социални услуги на територията на община Исперих 
 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

 

По събрана информация от доставчици на социални услуги потребители от други 

общини, които ползват услуги на територията на община Исперих са както следва: 

 

1. Дневен център за деца и/или младежи с увреждания към КСУДС „Лудогорие гр.  

            Исперих“: 

          - брой потребители,  ползващи социалната услуга от други общини - 5 потребители,  

            като:  

          - 2 потребители от община Главиница, област Силистра; 

         - 1 потребител от община Дулово, област Силистра; 

         - 1 потребител от община Самуил, област Разград. 

 

2. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 към КСУДС  

            „Лудогорие“ гр. Исперих: 

           - брой потребители от други общини  - 1 потребител от община Лозница, област  

            Разград. 

 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 към КСУДС  

            „Лудогорие“ гр. Исперих: 

           - брой потребители от други общини - 1 потребител от община Кубрат, област Разград. 

             4.Преходно жилище – 1 потребител от община Кубрат, област Разград. 

 

 

6 Информация за демографското развитие в община 

Исперих 
          

        Демографското развитие на община Исперих съответства на общонационалната 

тенденция за намаляване на населението. Към 31.12.2021 г. населението на община Исперих 

е 19 828 души, като за последните пет години е намаляло със 774 души. 

         Влияние върху демографското развитие на общината оказват националните 

демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и 

специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция.  

         В резултат на тези процеси населението на община Исперих намалява и застарява 

ежегодно.  
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Население в община Исперих 2017 – 2021 г. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Всичко 20602 20428 20268 20142 19828 

Мъже 10213 10117 10055 9976 9797 

Жени 10389 10311 10213 10166 10031 

В града 8146 8086 7928 7868 7697 

В селата 12456 12342 12340 12274 12131 

 

Източник: НСИ 

 По населени места  населението е разпределено неравномерно. От цялото население на 

общината към 31.12.2021 г. в гр. Исперих, който е и общински център е разположено най-

голям брой население - 7 697 души. На второ място се нарежда с. Подайва – 1 540 души. На 

трето място е с.Китанчево – 1 351 души. Това са и трите населени места с население над 1 

000 души. Най-малкото населеното място е с. Конево – 68 души.  

Средната гъстота на населението в община Исперих е 51,0 души на кв. км. към 

31.12.2021 г. 

Население в община Исперих по населени места за 2021 г. 

 

 Общо Мъже Жени 

Община Исперих 19828 9797 10031 

с. Белинци 413 208 205 

с. Бърдоква 288 141 147 

с. Вазово 969 476 493 

с. Голям Поровец 505 253 252 

с. Делчево 402 200 202 

с. Драгомъж 330 165 165 

с. Духовец 460 227 233 

гр. Исперих 7697 3743            3954 

с. Йонково 634 314 320 

с. Китанчево 1351 671 680 

с. Конево            68 33 35 

с. Къпиновци 241 123 118 

с. Лудогорци 671 329 342 

с. Лъвино 927 465 462 

с. Малко Йонково 335 157 178 

с. Малък Поровец 308 155 153 

с. Печеница 231 126 105 

с. Подайва 1540 775 765 

с. Райнино 301 148 153 

с. Свещари 577 282 295 

с. Средоселци 280 134 146 

с. Старо селище 317 162 155 

с. Тодорово 700 353 347 

с. Яким Груево 283 157 126 

Източник: НСИ 

Разпределението на населението на община Исперих по възрастови групи е близко до 

средните стойности на показателя за областта. Тенденциите са за намаление на броя на 

лицата в най-младата възрастова група и за относително запазване на нивата за лицата във 

втората и третата възрастова група. 
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Население в община Исперих по възрастови групи 2017 г. - 2021 г. 

Възраст 2017 2018 2019 2020 2021 

Общо 20 602 20 428 20 268 20 142 19 828 

Под 

трудоспособна 

възраст 

3 114 3 142 3 098 3 046 2 997 

В трудоспособна 

възраст 

12 644 12 439 12 285 12 252 12 117 

Над 

трудоспособна 

възраст 

4 844 4 847 4 885 4 844 4 714 

 

Източник: НСИ 

 

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността 

на      неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

 

 Естествен прираст на населението на община Исперих 2017-2021 г. 

 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2017 183 93 90 313 158 155 -130 -65 -65 

2018 184 94 90 330 186 144 -146 -92 -54 

2019 174 92 82 325 182 143 -151 -90 -61 

2020 153 78 75 449 241 208 -296 -163 -133 

2021 148 80 68 474 252 222 -326 -172 -154 

 

Източник: НСИ 

 

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 186 души на 

година, като през 2021 г. е минус 326 души. Тенденциите на ниска раждаемост и висока 

смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се 

демографска криза. 

 

Данни/информация за демографското развитие в община Исперих за последните  5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой 19 828 20 142 20 268 20 428 20 602 

Раждаемост брой 148 153 174 184 183 

Смъртност брой 474 449 325 330 313 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -326 -296 -151 -146 -130 

Заселени брой 557 628 715 598 448 

Изселени брой 545 458 724 626 616 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- 12 170 -9 -28 -168 

Гъстота на населението бр. души на кв. км. 51.0 51.8 52.1 52.6 53.0 

Брой градско население брой 7697 7868 7928 8086 8146 

Брой селско население брой 12131 12274 12340 12342 12456 

 

Източник: НСИ  
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      От анализа на резултатите за населението и демографските процеси в община Исперих 

през последните пет години се вижда, че са налице доста неблагоприятни факти.    

       Раждаемостта е ниска, а смъртността е висока. Притеснителен е и фактът на трайното 

намаляване на броя на лицата в подтрудоспособна възраст. Налице е устойчив процес на 

застаряване. Населението в общината бележи трайна тенденция към намаляване   

      В резултат на краткия анализ на демографската структура на населението на общината 

може да се изведе необходимостта от разширяване спектъра на предоставяните социални 

услуги за възрастни хора и хора с увреждания. 
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7 Информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в 

община Исперих 
 

7.1 Социална инфраструктура 
7.1.1 Социални услуги 

        На територията на община Исперих функционират следните социални услуги: 

№ Вид на 

услугата 

Характеристика на 

услугата 

Целеви групи Численост на 

персонала 

Капацитет Финансиране 

1. Асистентска 

подкрепа по 

ЗСУ 

Специализирана социална 

услуга, която включва 

ежедневна почасово 

подкрепа в домашна среда на 

деца и лица с трайни 

увреждания с определена 

нужда от чужда помощ, 

които са в невъзможност да 

се самообслужват.  

Услугата се управлява от 

Община Исперих и се 

предоставя от лица 

назначени на длъжност 

„Личен  асистент“. 

Лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за 

самообслужване, които 

нямат определена по 

съответния ред степен на 

намалена 

работоспособност . 

Деца с трайни увреждания 

и пълнолетни лица 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. 

19 щ.бр. 56 Държавно 

делегирана 

дейност. 

2. „Лична помощ“ 

по Закона за 

личната помощ 

Представлява подкрепа за 

извършване на дейности, 

отговарящи на 

индивидуалните потребности 

от личен, домашен или 

соц.характер, преодоляване 

Човек с трайно увреждане 

с установени вид и степен 

на увреждане или степен 

на трайно намалена 

работоспособност с 

определена чужда помощ. 

 Според 

потребности

те на 

местната 

общност 

Към 

Целево 

държавно 

финансиране. 
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на бариерите на 

функционалните 

ограничения.  

 

Дете с 90 и над 90 на сто 

вид и степен на увреждане 

или степен на трайно 

намалена 

работоспособност без 

определена чужда 

помощ.“ 

момента 155 

деца и лица 

са вслючени 

в 

Механизма. 

 

3. Дневен център 

за деца и/или 

младежи с 

увреждания  

Услуга в общността, 

предоставяща комплекс от 

услуги за стимулиране 

развитието на деца, 

осигуряване на цялостна 

грижа за тях през деня, 

задоволяване на 

образователните 

потребности, двигателна и 

логопедична рехабилитация, 

организация на свободното 

време.   

Деца и младежи с 

увреждания от 3 до 25 

годишна възраст. 

16,5 щ.бр. 30 Държавно 

делегирана 

дейност. 

4. Дневен център 

за пълнолетни 

лица с тежки 

множествени 

увреждания 

Специализирана услуга 

предоставяща комплекс от 

дейности за задоволяване на 

ежедневни, здравни, 

обучителни и 

рехабилитационни 

потребности, организиране 

на свободното време и лични 

контакти, осигуряване на 

храна и транспорт. 

Пълнолетни лица с 

увреждания, включително 

с тежки множествени 

увреждания в риск и 

техните семейства. 

16 щ.бр. 30 Държавно 

делегирана 

дейност. 

5. Домашен 

социален 

патронаж 

Местна дейност, която 

предоставя комплекс от 

услуги в семейна среда на 

лицата, които са затруднени 

или не са в състояние сами 

да организират и задоволят 

Самотно живеещи 

възрастни хора, лица с 

увреждания и/или със 

затруднения в 

самообслужването. 

18 щ.бр. 500 Общинска 

дейност. 
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своите жизнени и битови 

потребности. 

6. Преходно 

жилище  

Социална услуга от 

резидентен тип за деца в 

риск, осигуряваща закрила и 

подкрепа на целевата група. 

Юноши на възраст от 15 

до 18- годишна възраст. 

До завършване на 

средното образование, но 

не по-късно от 20- 

годишна възраст. 

5 щ. бр. 8 Държавно 

делегирана 

дейност. 

7. Център за 

обществена 

подкрепа  

Комплексна социална услуга, 

в която се извършват 

дейности свързани с 

превенция на: отпадане от 

образователната система, 

изоставянето, насилие.  

Деца в риск от 3 до 18 

годишна възраст и 

техните семейства. 

6,5 щ. бр. 40 Държавно 

делегирана 

дейност. 

8. Център за 

работа с деца 

на улицата 

Услуга осигуряваща условия 

за сигурна.  

Основни ползватели на 

комплекса от услуги и грижи 

в ЦРДУ са деца на улицата, 

идентифицирани като 

неглижирани, за които е 

установена липса на 

родителска или друга 

заместваща я грижа и 

контрол.  

Деца от 5 до 18 годишна 

възраст. 

7,5 щ. бр. 20 Държавно 

делегирана 

дейност. 

9. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца 1 

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 

Деца на възраст от 3 до 18 

годишна възраст. 

10 щ. бр. 15 Държавно 

делегирана 

дейност. 
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семейство, настаняване при 

близки и роднини или 

приемно семейство. 

10. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца 2 

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. 

Деца на възраст от  3 до 18 

годишна възраст. 

9 щ. бр. 15 Държавно 

делегирана 

дейност. 

11. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца и младежи 

с увреждания  

Социална услуга от 

резидентен тип, която 

предоставя жизнена среда за 

пълноценното израстване и 

развитие на деца/младежи, 

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. 

Деца и младежи на 

възраст от 3 до 25 

годишна възраст. 

14 щ. бр. 14 Държавно 

делегирана 

дейност. 

12. Интегрирано 

здравно-

социални 

услуги по 

проект „Грижа 

в дома в 

община 

Социална услуга, която ще 

се предоставя под формата  

на почасови мобилни 

интегрирани здравно-

социални услуги по домовете 

и психологическа подкрепа 

за възрастни хора в 

Възрастни в 

невъзможност за 

самообслужване и хора с 

увреждания. 

Ще бъдат назначени 

40 лица на длъжност 

„Домашен помощник“ 

и 5 лица на длъжност 

„Медицински 

специалист“ 

126 Проектна 

дейност.  

Програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2021-

2027. 
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Исперих“ невъзможност за 

самообслужване и лица с 

увреждания. 

13. Услуга „Топъл 

обяд“ 

Социална услуга, 

реализирана по проект на 

Община Исперих и насочена 

към задоволяване на 

потребностите от храна за 

хора, които не могат да си я 

осигуряват сами. 

Лица с ниски доходи; 

лица, които поради 

инцидентни обстоятелства 

са в затруднена и уязвима 

ситуация; скитащи и 

бездомни лица; лица от 

уязвими групи. 

 140 Проектна 

дейност. 

Програма за 

храни и основно 

материално 

подпомагане 

2021-2027. 

14. Услуга 

„Приемна 

грижа” 

Услуга, осигуряваща 

възможности за грижа, 

развитие и израстване на 

деца в риск и лишени от 

родителска грижа в семейна 

среда. Бенефициент по 

проекта е Агенция социално 

подпомагане, а Община 

Исперих е партньор по 

проекта, съгласно сключено 

партньорско споразумение. 

 

Деца в риск до 3-годишна 

възраст лишени от 

родителска грижа в 

семейна среда. 

 

Утвърдени 13 

приемни семейства 

към декември 2022 г. 

Съобразно 

местните 

потребности

. 

Проектна 

дейност. 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2014-

2020. 
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Материална база 
  

      Всички социални услуги, предоставяни на територията на общината имат осигурена добра 

материална база, отговаряща на нормативните изисквания.  

При предоставяне на услугите за деца в община Исперих е осигурена безопасна и сигурна 

среда за отглеждане, възпитание и защита на техните права и интереси, с цел повишаване на 

общото им благосъстояние. Услугите за деца се предоставят в Комплекс за социални услуги за 

деца и семейства „Лудогорие“. Комплексът функционира на І, II и ІІІ етаж в сграда, имот 

публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих, община Исперих, област 

Разград, ул. „Васил Левски“ № 72, квартал 29 УПИ І по регулационния план на града, Акт № 

6388/04.04.2017 г. и Акт № 4758/03.12.2010 г. за публична общинска собственост. 

Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което 

включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални помещения, 

дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения, зали за занимания, 

срещи, консултации и обучения. Помещенията са оборудвани и обзаведени според спецификата 

на работа с потребителите. Създадени са условия за корекционно-компенсаторна работа с 

децата и младежите, за придобиване на полезни навици, подобряване на физическото, 

интелектуалното и емоционално състояние. Социалните услуги разполагат с психологичен, 

логопедичен, арт-терапевтичен кабинет, зали за психомоторика, сензорни зали и зали за 

диагностика и наблюдение, зали за групова работа. 

Материалната база на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и 

ефективна работа с нейните потребители. 

        В услугите за пълнолетни лица е създадена добре поддържана битова и околна среда. 

Осигурени са отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на помещенията. Спазват 

се санитарните и хигиенните норми за контрол върху разпространението на инфекции, 

съобразно действащото законодателство. Услугите за възрастни хора и хора с увреждания са 

адаптирани и подходящи за целевите групи. Всички услуги са с отлична комуникация. 

        Във всички  услуги е изградена система за видеонаблюдение.    

     

7.1.2. Жилищни условия 

 

      На територията на община Исперих има достатъчен брой жилищни сгради за задоволяване 

на настоящите нужди на населението на фона на негативните демографски тенденции. Почти 

изцяло, съществуващият жилищен фонд е съставен от еднофамилни жилищни сгради с ниско 

застрояване /до 2-3 етажа/. Преобладаващата част от жилищните сгради са с монолитна 

стоманено бетонна конструкция, изградени след 1950 г. На територията на община Исперих 

има и многоетажни жилищни сгради за многофамилно обитаване от панелен тип, изградени 

през 70-те и 80-те години на двадесети век. Новото жилищно строителство е силно ограничено.       

      В селата има голям брой необитаеми и свободни жилища, които не се подържат и се рушат.      

      Преобладаващата част от уязвимите малцинствени групи живеят в четири от най – големите 

населени места на територията на общината – гр.Исперих, с.Вазово, с.Китанчево и с.Подайва. 

Тези групи са заселени компактно, в обособени квартали, но не са отделени от останалите части 

на населените места. Изключение прави един от ромските квартали в град Исперих – кв. 

„Запад”, в който жилищно-битовите условия са доста тежки. Той е извън регулация. Зачестяват 

случаите на безразборно строителство в този краен исперихски квартал.  

    Ограничени са възможностите на общината за провеждане на жилищна политика. 

    Наличните услуги в общността и резидентните услуги функционират в общинския център, 

където са ситуирани всички административни и здравни институции.  

    В общината има наличен сграден фонд, който може да се използва за развитие на социални 

услуги. 
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     В община Исперих има добра развита ВиК, електропреносна, електроразпределителна и 

съобщителна мрежа. В общинския административен център е изградена газова инфраструтура.   

     Съществуват благоприятни условия за разкриването на нови и развитието на 

съществуващите социални услуги.    

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване 

на ползването им 
 

В община Исперих има добре развита техническа инфраструктура. Транспортната 

достъпност в общината се осигурява посредством изградена пътна мрежа и жп мрежа. 

Основната част от пътната мрежа на общината е съставена от общински пътища. Основната 

функция на общинските пътища е именно осигуряване на достъп от малките населени места до 

общинския център. Удобни пътища свързват община Исперих с околните общини и градове в 

Северна България. Най-близките по-големи градове са: гр. Разград, гр. Русе, гр. Шумен, гр. 

Силистра и гр. Варна. 

          Благоприятен факт е, че община Исперих има близост до речните пристанища в гр. Русе и 

гр. Силистра (90 км.), а най близките летища са в гр. Варна и гр. Букурещ. 

           Транспортното обслужване на населението от общината се осъществява от частни фирми 

за пътнически превози. 

Можем да си направим извод, че изградената транспортна инфраструктура и добре 

функциониращото транспортно обслужване улесняват достъпа  на нуждаещите се лица до 

социални услуги.   

 

7.2 Образование  
 

Училища 

 Образователната система на Община Исперих обхваща 7 основни училища и 2 средни 

училища. Шест от основните училища, с изключение на ОУ “Христо Ботев“ с. Китанчево са 

средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките съседни населени места. Във всички 

средищни училища е организиран безплатен транспорт и целодневна организация на учебния 

процес за пътуващите ученици. Създадена е и организация за транспорт на деца и ученици до 

приемащите учебни заведения. През настоящата учебна година общият брой на учениците в 

общината е 1 896, като  гимназисти са 659. За поредна година отрицателната демографска 

статистика е причина за утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища. 

        В учебните заведения на територията на общината се обучават общо 70 деца със специални 

образователни потребности. Работата с децата се обезпечава от ресурсни учители.  

        В общинските учебните заведения  през настоящата учебна работят 227 педагози. 

 

Училища в община Исперих: 

 

 

 

№ 

 

 

 

Училище 
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о
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Брой 

кабинети 
Други специфични 

(наименование и брой ) 

Например: 

Актова зала, 

Библиотека, 

Стоматологичен 

кабинет 

 

 

Физкулт 

урен 

салон 
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капа 
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27 

 

 

 

1. 

 

 

ОУ„Васил 

Априлов” гр. 

Исперих 

 

 

 

38 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

Ресурсен кабинет - 4бр. 

Актова зала Библиотека 

Медицински кабинет 

Стоматологичен кабинет 

Стая за жената 

Стая за занимания по 

интереси 

 

 

3 салона 

1 фитнес 

зала 

 

 

 

0 

 

 

2. 

 

ОУ ”Христо 

Ботев” 

гр. Исперих 

 

 

16 

 

 

3 

 

 

2 

Актова зала 

Библиотека 

Игротека, Ресурсен 

кабинет, Лекарски 

кабинет 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3. 

 

 

ОУ„Отец         Паисий” 

с. Подайва 

 

 

 

18 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

Актова зала 

Библиотека 

Медицински кабинет 

Стоматологичен кабинет 

Игротека 

 

 

1 салон 

1 фитнес 

зала 

 

 

 

3 

 

4. 

ОУ„Христо 

Ботев” 

с. Лудогорци 

 

8 

 

2 

 

2 

Игротека Библиотека 

Медицински кабинет 

Стая за хранене 

 

да 

 

1 

 

5. 

ОУ “Христо 

Ботев“ 

с.Китанчево 

 

7 

 

1 

 

1 

 

 

Медицински кабинет-1бр 

 

Разрушен 

 

4 

 

 

6. 

 

ОУ„Васил  

Левски“ 

с. Тодорово 

 

 

6 

  

 

1 

Игротека- 2бр. 

Стая за физкултура- 2бр. 

Библиотека-1бр 

Стая за самоподготовка- 

1бр 

 

 

Разрушен 

 

 

не 

 

 

7. 

 

            ОУ 

  „Н.Й.Вапцаров“ 

с. Вазово 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

1 

Медицински кабинет-1бр 

Стая за хранене-1бр. 

Стая за спорт-1бр. 

Стая за занимания по 

интереси-1бр. 

 

 

- 

 

 

- 

 

8. 

ПГ “Васил  

Левски“ 

гр. Исперих 

 

18 

  

3 

 

 

2 

 

1 

 

18 

 

9. 

ПГСС “Хан 

Аспарух“ 

гр. Исперих 

 

21 

 

10 

 

2 

  

1 

 

 

Източник: Община Исперих 

 

Всички училища в община Исперих се помещават в сгради - публична общинска 

собственост, които отговарят на изискванията за тази дейност. Сградите на учебните заведения 

са в относително добро състояние. 
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Отоплението в градските учебни заведения се осъществява чрез локални отоплителни 

инсталации на природен газ, в училищата в с. Подайва, с. Лудогорци и с. Китанчево – чрез 

отопление на течно гориво, а всички останали учебни заведения се отопляват на твърдо гориво.    

 Мерки за енергийна ефективност са приложени в 3 училища, частично е подменена 

дограмата и в останалите училища. Сградата на Профилирана гимназия „Васил Левски“ се 

нуждае от основен ремонт. 

В основните училища има действаща база за столово хранене, но само в две от тях 

функционира топла кухня. 

Материално-техническата база на училищата е в сравнително добро състояние в резултат 

от грижите на техните директори. За ремонтни дейности в общинските училища се влагат 

различни суми, основно от делегираните им бюджети. Всички училища на територията на 

община Исперих са с оборудвани компютърни кабинети и интернет достъп. 

В дворовете на училищата са обособени  игрища, предимно по баскетбол, футбол и 

волейбол. В шест от училищата в община Исперих има функциониращи физкултурни салони,  

като  в  ОУ  „Васил Априлов“ –  гр.  Исперих,  и  в  ОУ  „Отец  Паисий“– с. Подайва,  са 

оборудвани и фитнес зали. Физкултурните салони в с. Китанчево и в с. Тодорово се нуждаят от 

сериозни  ремонти, поради което са спрени от експлоатация. Спортните площадки и 

съоръжения в училищните дворове са остарели, но се поддържат с големи усилия от 

директорите на институциите в относително добро състояние. 

 

 

     Детски градини 

     На територията на община Исперих функционират 14 детски градини. Общият брой на 

децата, които се възпитават и отглеждат в тях е 685 от които 533  деца в задължителна 

предучилищна възраст. Общият брой на педагогическия персонал в детските градини в 

общината е 67. 

       Всички детски градини в община Исперих се помещават в сгради, публична общинска 

собственост, които отговарят на изискванията за тази дейност. Сградите на учебните заведения 

са в относително добро състояние. 

       Отоплението в градските учебни заведения се осъществява чрез локални отоплителни 

инсталации на природен газ, а всички останали учебни заведения се отопляват на твърдо 

гориво. Мерки за енергийна ефективност са приложени в 5 детски градини. Всички детски 

градини разполагат със самостоятелни кухненски блокове.  

         

Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред  децата и учениците, 

за които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за редица други проблеми 

– затруднена комуникация и социализация, невъзможност да бъде усвоен преподаваният 

материал и повишен риск от преждевременно напускане или отпадане на децата и  учениците 

от образователната система.  

  Също така проблем за училищата и детските градини са честите пътувания на семействата с 

цел търсене на сезонна работа в страната и в чужбина. Нерядко децата, чиито родители ряботят в 

чужбина, са поверявани на грижите на бабите и дядовците им. В тези случаи контролът е 

изключително занижен.  

С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на мотивацията им  

за участие в училищния живот, във всички училища от общината се провеждат допълнителни 

извънкласни и извънучилищни дейности. Ръководствата на учебните заведения в партньорство с 

МКБППМН, ЦОП, ЦРДУ, ДПС прилагат  превантивни мерки при деца и ученици, застрашени от 

социално изключване. Към момента всички деца и ученици в задължителна  предучилищна и 

училищна възраст са обхванати. Учениците записани във втори гимназиален етап на обучение в 

двете гимназзи редовно присъстват в училище. 

Във всички учебни заведения на територията на общината си изпълняват дейности по обща 

подкрепа за личностно развитие съгласно Наредбата за приобщаващото образование. 

             На територията на община Исперих няма висше учебно заведение. 
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7.3 Здравеопазване 

Здравното обслужване на територията на община Исперих е организирано от добре 

изградена и структурирана мрежа от здравни заведения. Целта е осигуряването на достъп на 

населението до базисни здравни грижи. 

Болнична медицинска помощ 

Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих ЕООД е еднолично търговско 

дружество със 100 % собственост на Община Исперих. Обслужва предимно население в 

региона, обхващащ община Исперих, част от община Завет и част от община Самуил. В 

лечебното заведение се лекуват и част от жителите на община Дулово и община Главиница.     

Оборудвано е с модерна апаратура и медицинска техника. Болницата  инвестира в 

медицинска апаратура и болнично обзавеждане. Непрекъснато се търсят варианти за 

привличане на медицински кадри със специалности.  
Лечебната дейност в болничното заведение се осъществява в следните отделения и 

клинико-диагностични структури: 

 Отделения с легла: 

1.Отделение по вътрешни болести  

2. Отделение по нервни болести  

3.Отделение по педиатрия  

4.Отделение по хирургия  

5.Отделение по анестезиология и интензивно лечение  

6. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина  

Отделения без легла: 

1.Отделение по образна диагностика  

2.Отделение по обща и клинична патология.  

Клинико-диагностични структури: 

1. Клинична лаборатория  

2. Микробиологична лаборатория  

Отделения за продължително лечения и рехабилитация: 

1. Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести. 

        
         Тук може да се отбележи факта, че имаме много добра териториална достъпност до МБАЛ 

– Исперих. Най-отдалеченото населено място от лечебното заведение е на 18 км. 
       

        Извънболнична медицинска помощ 

          Медицинските грижи за първична извънболнична медицинска помощ на населението се 

осъществяват от лекари по обща медицина и лекари по дентална медицина, работещи в 

лекарски практики на територията на община Исперих.  
       Първичната извънболнична медицинска помощ в община Исперих включва  20 

практики, от които:  

       - Индивидуална практика за първична медицинска помощ   – 7  бр.; 

       - Индивидуална практика за първична дентална помощ      – 12  бр; 

       - Групова практика за първична дентална медицинска         –  1  бр. 

         Към настоящия момент, няма населени места в общината, които да не са с осигурена 

първична извънболнична медицинска помощ. В голяма част от селата извънболничната 

първична медицинска помощ се предоставя чрез почасово работещите лекари и 

медицински специалисти. 

 Негативен елемент в тази дейност е, че не всички лекарски практики са заети от 

необходимия здравен персонал и се усеща нужда от допълване на медицинските кадри. Освен 

това, лекарските практики са заети от здравни кадри, които са в пенсионна или предпенсионна 

възраст. Всички деца на до 18 год. възраст имат избран семеен лекар. 

       Специализираната извънболнична помощ е основен интегриращ елемент в системата на 

здравеопазването, който цели да осигури на населението достъпна и качествена 
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медицинска помощ и да позволи да се намалят потребностите от значително по-скъпата 

болнична помощ, чрез активна профилактика, ранна диагностика и адекватно и ефективно 

лечение в амбулаторни условия. 

     Специализираната извънболнична медицинска помощ е представена от  18 практики, 

които са следните: 

    - Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ – 15 бр.; 

   - Медицински център – 1 бр.; 

   - Медико-техническа лаборатория – 2 бр.; 

     Част от извънболничната специализирана медицинска подкрепа се предоставя от 

специалисти работещи в областния център.  

 

     Центърът за спешна медицинска помощ – Филиал Исперих оказва спешна помощ на 

заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествие и по време на транспортиране на 

пострадали до евентуалната им хоспитализация.  

 

       На територията на община Исперих функционира Детска ясла „Малечко Палечко” ,  

където се отглеждат и възпитават деца от 1 до 3 години, разпределени в 4 групи. В яслата се 

намира и единствената за града и общината детска млечна кухня, която предлага обедно меню 

за деца в две възрастови групи: І малка (преходна) група - от 10 мес. до 1 год. и ІІ голяма група 

- от 1 год. до 3 год. 

      На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които работят 

15 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и „медицинска сестра”. 

Те осъществяват медицинско обслужване на спешните състояния и дейностите по 

профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.Всички здравни кабинети в 

училищата и детските градини са снабдени с необходимото медицинско оборудване, 

съобразено с изискванията за качествено  детско и училищно здравеопазване. 

 

       В общинския център – гр. Исперих работят три аптеки, две дрогерии и една оптика. 

Доминиращ проблем в областта на здравеопазването се очертава големият брой лица с 

прекъснати здравно права. 

 

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 
 

ДЦДМУ 

по щатно разписание 16,5 бр. 

 
№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой заети 

места 

Брой незаети 

места 

1. Управител 1 1  

2. Социален работник 2 2  

3. Кинезитерапевт 2 2  

4. Логопед 1 1  

5. Психолог 1 1  

http://isperih.bg/bg/ch_dairy_kitchen
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6. Медицински специалист 0,5 0,5  

7. Други 

/възпитатели – 2 бр./ 

2 2  

8. Детегледачки 2 2  

9. Готвач 1 1  

10. Домакин 1 1  

11. Шофьор 1 1  

12. Други 

 /организатор стопански дейности -1бр.,  

счетоводител, касиер – 1бр./ 

2 2  

 ОБЩО 16,5 16,5  

 

        Към момента в социалната услуга няма незаети позиции. Всички специалисти притежават 

необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Голяма част от персонала 

работи в Центъра от разкриването му. Няма текучество на персонал. 

        Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки и изброените 

длъжности са в съответствие с регламентираните изисквания. 

 

 

ДЦПЛТМУ 

                                                 по щатно разписание 16 бр. 

 

        Към настоящия момент има две незаети позиции.Всички специалисти притежават 

необходимото за заемане на съответната длъжност образование.  

        Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки и изброените 

длъжности са в съответствие с регламентираните изисквания. 

 

 

 

 

 

№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой заети 

места 

Брой незаети 

места 

1. Управител 1 1  

2. Медицински специалист 2 1 1 

3. Трудотерапевт 2 1 1 

4. Социален работник 3 3  

5. Рехабилитатор 1 1  

6. Психолог 1 1  

7. Санитар 2 2  

8. Хигиенист 1 1  

9. Шофьор 0,5 0,5  

10. Домакин 0,5 0,5  

11. Огняр 0,5 0,5  

12. Техник поддръжка 0,5 0,5  

13. Други 

Счетоводител – 0,5 бр.; 

Специалист „ТРЗ“- 0,5 бр. 

1 1  

 ОБЩО 16 14 2 
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ЦОП 

    по щатно разписание 6,5 бр. 

 

№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой заети 

места 

Брой незаети 

места 

1. Социален работник 4 4  

2. Психолог 1 1  

3. Логопед 0,5 0,5  

4. Хигиенист 1 1  

 ОБЩО 6,5 6,5  

 

 

Няма незаети позиции. Всички специалисти притежават необходимото за заемане на 

съответната длъжност образование. Целият персонал на Центъра е с дългогодишен опит в 

предоставянето на услугата. Не се наблюдава текучество на персонала. 

            Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки и изброените 

длъжности са в съответствие с регламентираните изисквания. 

 

ЦНСТДБУ - 1 

по щатно разписание 10 бр. 

 

№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой заети 

места 

Брой незаети 

места 

1. Социален работник 5 5  

2. Други 

/заместник управител-

соц. дейности – 1 бр./ 

1 1  

3. Психолог 1 1  

4. Хигиенист 1 1  

5. Поддръжка 1 1  

6. Други 

/мл. експерт човешки 

ресурси - 1 бр./ 

1 1  

 ОБЩО 10 10  

 

Няма незаети позиции. Всички специалисти притежават необходимото за заемане на 

съответната длъжност образование. Целият персонал на Центъра е с дългогодишен опит в 

предоставянето на услугата. Не се наблюдава текучество на персонала. 

             Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки и изброените 

длъжности са в съответствие с регламентираните изисквания. 

  

 

ЦНСТДБУ -2 

по щатно разписание 9 бр. 

 
№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой заети 

места 

Брой незаети 

места 

1. Социален работник 5 5  

2. Готвач 1 1  

3. Хигиенист 1 1  

4. Огняр 1 1  
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5. Други 

/гл. счетоводител-  

1 бр./ 

1 1  

 ОБЩО 9 9  

 

 

 

Няма незаети позиции. Всички специалисти притежават необходимото за заемане на 

съответната длъжност образование. Целият персонал на Центъра е с дългогодишен опит в 

предоставянето на услугата. Не се наблюдава текучество на персонала. 

            Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки и изброените 

длъжности са в съответствие с регламентираните изисквания. 

 

 

ЦНСТДМУ  

по щатно разписание 14 бр. 

 

№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой 

заети  

места 

Брой 

незаети 

места 

1. Управител 1 1  

2. Социален работник 1 1  

3. Медицински специалист 1 0 1 

4. Други  

(възпитатели   - 2 бр.; 

 счетоводител - 1 бр.; 

 завеждащ  АС - 1 бр.) 

4 4  

5. Детегледачки 5 5  

6. Домакин 1 1  

7. Готвач 1 0 1 

 ОБЩО 14 12 2 

 

Има незаети 2 позиции. Всички специалисти притежават необходимото за заемане на 

съответната длъжност образование. Целият персонал на Центъра е с дългогодишен опит в 

предоставянето на услугата. Не се наблюдава текучество на персонала. 

           Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки и изброените 

длъжности са в съответствие с регламентираните изисквания. 

 

ПЖ  

по щатно разписание - 5 бр. 

 

№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой заети 

места 

Брой незаети 

места 

1. Социален работник 4 4  

2. Хигиенист 1 1  

 ОБЩО 5 5  

 
Няма незаети позиции. Всички специалисти притежават необходимото за заемане на 

съответната длъжност образование. Целият персонал на Центъра е с дългогодишен опит в 

предоставянето на услугата. Не се наблюдава текучество на персонала. 
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           Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки и изброените 

длъжности са в съответствие с регламентираните изисквания. 

 

 

ЦРДУ 

по щатно разписание – 7,5 бр. 

 

№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой заети 

места 

Брой незаети 

места 

1. Социален работник 2 2  

2. Социален педагог 1 1  

3. Психолог 1 1  

4. Други арт педагог 0,5 0,5  

5. Хигиенист 1 1  

6. Общ работник 1 1  

7. Други – портиер – 1 бр. 1 1  

 ОБЩО 7,5 7,5  

 

 

 Няма незаети позиции. Всички специалисти притежават необходимото за заемане на 

съответната длъжност образование. Целият персонал на Центъра е с дългогодишен опит в 

предоставянето на услугата. Не се наблюдава текучество на персонала. 

             Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки и изброените 

длъжности са в съответствие с регламентираните изисквания. 

 

 

АП 

по щатно разписание – 19 бр. 

 

№ Длъжност Щатни 

бройки 

Брой заети 

места 

Брой незаети 

места 

1. Личен асистент 19 19 0 

 

     Предвид гореизложеното, общият брой на щатни бройки в социалните услуги, финансирани 

от държавния бюджет на територията на община Исперих е 103,5. Към момента имаме само 4 

незаети места, т.е. на 96% са заети разкритите позиции.  

      Това показва, че социалните услуги са обезпечени с необходимите за функционирането им 

ръководни кадри; основни специалисти; препоръчителни специалисти; специалисти пряко 

ангажирани с обслужването на потребителите и подпомагащи служители.  

     С цел подпомагане на професионалното и кариерното развитие на служители, работещи в 

услугите  се наблюдава необходимост от периодичното им включване в различни обучения.  

     Установя се потребност от организиране на супервизии, индивидуални консултации, 

неформални работни срещи и психологическа подкрепа. 
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8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на територията 

на общината: 
 

     В ДБТ – Исперих  към декември 2022 г. регистрираните безработни лица с професионални 

квалификации в областта на социалната и здравната сфера е както следва: 

 

1. Брой регистрирани, търсещи работа лица с медицинско образование – лекари, 

медицински сестри, рехабилитатори и др.: 

     - медицинска сестра – 1; 

     - лекар -1. 

2. брой регистрирани, търсещи работа лица с хуманитарно образование – 

психология, социални науки, педагогика и др.: 

- с педагогически специалности- 9; 

- психолози- 2; 

- социални науки- 3; 

- 1 теолог. 

3. брой регистрирани, търсещи работа лица с предишен опит в предоставянето на 

социални услуги: 

- болногледач- 8; 

- санитари- 23. 

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги: 
 

Дневен център за деца 

и/или младежи  с 

увреждания  

Към момента с 30 капацитет, 

и 16,5 бр. по щатно разписание 

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 

 

 

 

% за 

декомпозиране 

Коефициент 

за 

определяне 

на 

числеността 

на 

служителите 

съгласно 

НКСУ 

Прогнозен 

брой на 

служителите 

дневна грижа за деца  с 

трайни увреждания 

30 100 

0,3 9 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

5 15 

0,1 0,5 

застъпничество и 

посредничество 

3 10 

0,2 1 

терапия и рехабилитация 11 35 0,3 3 

обучение за придобиване 

на умения 

6 20 

0,2 1 

подкрепа за придобиване 

на трудови умения 

6 20 0,2 1 

Общ прогнозен брой служителите след промените  15,5 
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Дневен център за 

пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания 

Към момента с капацитет 30 и  

16 бр. по щатно разписание 

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 

 

 

 

% за 

декомпозиране 

Коефициент 

за 

определяне 

на 

числеността 

на 

служителите 

съгласно 

НКСУ 

Прогнозен 

брой на 

служителите 

дневна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания 

30 100 

0,3 9 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

8 25 

0,1 1 

застъпничество и 

посредничество 

3 10 

0,2 1 

терапия и рехабилитация 11 35 0,3 3 

обучение за придобиване 

на умения 

6 20 

0,2 1 

Общ прогнозен брой служители след промените 15 

 

 

Център за обществена 

подкрепа 

Към момента с капацитет 40 и  

6,5 бр. по щатно разписание 

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 

 

 

 

% за 

декомпозиране 

Коефициент 

за 

определяне 

на 

числеността 

на 

служителите 

съгласно 

НКСУ 

Прогнозен 

брой на 

служителите 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

 

8 

 

20 

0,1 1 

застъпничество и 

посредничество 

12 30 

0,2 2 

терапия и рехабилитация 10 25 0,3 3 

обучение за придобиване 

на умения 

12 30 

0,2 2 

Общ прогнозен брой служители след промените 8 
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Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания 1 

Към момента с капацитет 15 и  

10 бр. по щатно разписание 

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 

 

 

 

% за 

декомпозиране 

Коефициент 

за 

определяне 

на 

числеността 

на 

служителите 

съгласно 

НКСУ 

Прогнозен 

брой на 

служителите 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

 

2 

 

15 

0,1 0 

застъпничество и 

посредничество 

1 5 

0,2 0 

обучение за придобиване 

на умения 

2 10 

0,2 0 

резидентна грижа за 

деца/младежи с без 

увреждания 

15 100 

0,9 13,5 

Общ прогнозен брой служители след промените 13,5 

 

 

Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания 2 

Към момента с капацитет 15 и  

9 бр. по щатно разписание 

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 

 

 

 

% за 

декомпозиране 

Коефициент 

за 

определяне 

на 

числеността 

на 

служителите 

съгласно 

НКСУ 

Прогнозен 

брой на 

служителите 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

 

2 

 

15 

0,1 0 

застъпничество и 

посредничество 

1 5 

0,2 0 

обучение за придобиване 

на умения 

2 10 

0,2 0 

резидентна грижа за 

деца/младежи с без 

увреждания 

15 100 

0,9 13,5 

Общ прогнозен брой служители след промените 13,5 
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Център за настаняване от 

семеен тип за деца и 

младежи с увреждания  

Към момента с капацитет 14 и  

14 бр. по щатно разписание 

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 

 

 

 

% за 

декомпозиране 

Коефициент 

за 

определяне 

на 

числеността 

на 

служителите 

съгласно 

НКСУ 

Прогнозен 

брой на 

служителите 

информиране и 

консултиране 

1 5 

0,1 0 

застъпничество и 

посредничество 

1 5 

0,2 0 

терапия и рехабилитация 1 5 0,3 0 

обучение за придобиване 

на умения 

1 10 

0,2 0 

резидентна грижа за 

деца/младежи с трайни 

увреждания 

14 100 

1 14 

Общ прогнозен брой служители след промените 14 

 

Център за работа с деца 

на улицата 

Към момента с капацитет 20 и  

7,5 бр. по щатно разписание 

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 

 

 

 

% за 

декомпозиране 

Коефициент 

за 

определяне 

на 

числеността 

на 

служителите 

съгласно 

НКСУ 

Прогнозен 

брой на 

служителите 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

 

3 

 

15 

0,1 0 

застъпничество и 

посредничество 

3 15 

0,2 1 

терапия и рехабилитация 10 50 0,3 3 

обучение за придобиване 

на умения 

 

6 

 

30 0,2 1 

осигуряване на подслон за 

деца, пострадали от 

домашно насилие и деца – 

жертва на трафик. 

 

20 

 

100 

0,9 18 

Общ прогнозен брой служители след промените 23 

 

 



 

 
39 

Преходно жилище 
Към момента с капацитет 8 и  

5 бр. по щатно разписание 

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 

 

 

 

% за 

декомпозиране 

Коефициент 

за 

определяне 

на 

числеността 

на 

служителите 

съгласно 

НКСУ 

Прогнозен 

брой на 

служителите 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

 

1 

 

10 

0,1 0 

застъпничество и 

посредничество 

1 10 

0,2 0 

обучение за придобиване 

на умения 

2  

30 0,2 0 

резидентна грижа за деца/ 

младежи без увреждания 

8 100 

0,9 7 

Общ прогнозен брой служители 7 

 

Асистентска подкрепа 
Към момента с капацитет 56 и  

19 бр. по щатно разписание 

Общ прогнозен брой служители 19 

 

        Към настоящият момент общият брой на щатните длъжности във функциониращите 

социални услуги, финансирани от държавния бюджет на територията на община Исперих е 

103,5.  

       Прилагайки регламентираните коефициенти за определяне на числеността на служителите 

съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги, установихме броя служители за 

предоставяне на новите дейности. Анализът показа, че прогнозния брой на позициите, които 

трябва да съществуват е 128,5 /като в това число са включени 18 позиции за предоставяне на 

дейност „Осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца – жертва на 

трафик“, установена след реформирането на ЦРДУ.  

       Прогнозният брой на служителите за предоставянето на специализираните социални услуги 

и резидентните услуги за резидентна грижа за деца/младежи без увреждания и резидентна 

грижа за деца/младежи с трайни увреждания е 110,5 /без 18-те позиции за предоставяне на 

дейност „Осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца – жертва на 

трафик“/. 

           С оглед  на новите промени смятаме, че ще се наложи преквалифициране и надграждане 

на професионалните компетентности на служителите, ангажирани в областта на социалната 

подкрепа. 

            Съобразявайки се потребността от създаване и развитие на социални услуги за възрастни 

хора и хора с увреждания се прогнозира нужда от специалисти с професионална квалификация 

в социалната и здравната сфера. 
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9 Прогнозиране и планиране на необходимите социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 
 

Таблица за трансформиране на съществуващите социални услуги 

Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани здравно-социални услуги 

в община Исперих, област Разград 

Наименование на социалната и/или 

ИЗС услуга 
Съществуващ брой места 

Дневен център за деца и/или младежи  

с увреждания  
30 

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 трайни 

увреждания 
30 

100 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
5 

15 

застъпничество и посредничество 3 10 

терапия и рехабилитация 11 35 

обучение за придобиване на умения 6 20 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 
6 

20 

 Дневен център за пълнолетни лица с 

тежки множествени увреждания  

30 

  

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 
30 

100 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
8 

25 

застъпничество и посредничество 3 10 

терапия и рехабилитация 11 35 

обучение за придобиване на умения 6 20 

 Център за обществена подкрепа 
40 

  

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 % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
8 

20 
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застъпничество и посредничество 12 30 

терапия и рехабилитация 10 25 

обучение за придобиване на умения 12 30 

Център за настаняване от семеен тип 

за деца без увреждания 1 

15 

  

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 % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
2 

15 

застъпничество и посредничество 1 5 

обучение за придобиване на умения 2 10 

резидентна грижа за деца/младежи с без 

увреждания 
15 

100 

 Център за настаняване от семеен тип 

за деца без увреждания 2 

15 

  

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 % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
2 

15 

застъпничество и посредничество 1 5 

обучение за придобиване на умения 2 10 

резидентна грижа за деца/младежи без 

увреждания 
15 

100 

Център за настаняване от семеен тип 

за деца и младежи с 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 % 

информиране и консултиране 1 5 

застъпничество и посредничество 1 5 

терапия и рехабилитация 1 5 

обучение за придобиване на умения 1 10 

резидентна грижа за деца/младежи с 

трайни увреждания 
14 

100 

Център за работа с деца на улицата 20 

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 % 

информиране и консултиране 3 15 
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(специализирано) 

застъпничество и посредничество 3 15 

терапия и рехабилитация 10 50 

обучение за придобиване на умения 6 30 

осигуряване на подслон за деца, 

пострадали от домашно насилие и деца 

– жертва на трафик. 

20 

100 

Преходно жилище  
8 

  

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 % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
1 

10 

застъпничество и посредничество 1 10 

обучение за придобиване на умения 2 30 

резидентна грижа за деца/ младежи без 

увреждания 
8 

100 

Асистентска подкрепа 56   

   

 
       В горепредставената таблица е извършено декомпозиране по дейности /посочени в чл. 15 от 

Закона за социалните услуги/ на предоставените социални услуги в община Исперих.  

        Процесът на трансформиране е реализиран съобразявайки с фиксираните проценти, 

посочени от АСП и капацитета на всяка услуга, финансирана от държавния бюджет. 

 

 

      Следващата обобщена таблица отразява сумарните налични места по дейности, съобразно 

чл. 15 от Закона за социалните услуги за община Исперих, които са установени след 

декомпозирането на всички съществуващи към момента услуги.   

 

 

Обобщена таблица на дейности по чл.15 от ЗСУ след трансформиране на наличните 

социални услуги 

Основни 

дейности 

по чл. 15 

от ЗСУ 

ДЦДМУ ДЦПЛ 

ТМУ 

ЦОП ЦНСТ 

БУ- 1 

ЦНСТ 

БУ-  2 

ЦНСТДМУ ЦРДУ ПЖ Общ 

брой 

наличн

и места 

след 

трансфо

рмиран

е по 

дейност

и 

Информира

не и 

5 8 8 2 2 1 3 1 30 
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консултира

не 

(специализ

ирана) 

Застъпниче

ство и 

посредниче

ство 

3 3 12 1 1 1 3 1 25 

Терапия и 

рехабилита

ция 

11 11 10   1 10  43 

Обучение 

за 

придобива

не на 

умения 

6 6 12 2 2 1 6 2 37 

Подкрепа 

за 

придобива

не на 

трудови 

умения 

6        6 

Дневна 

грижа за 

деца с 

трайни 

увреждани

я 

30        30 

Дневна 

грижа за 

пълнолетни 

лица с 

трайни 

увреждани

я 

 30       30 

Резидентна 

грижа за 

деца/младе

жи 

без 

уврежнани

я 

   15 15   8 38 

Резидентна 

грижа за 

деца/младе

жи с 

трайни 

увреждани

я 

     14   14 

Осигуряван

е на 

      20  20 
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        Допустимите максимални стойности за предоставяне на видовете подкрепа се установиха  

на база, събрана и систематизирана информация за община Исперих по критериите за 

определяне на социалните и итегрираните здравно-социални услуги, съгласно Глава втора от  

Наредбата за планирането на социалните услуги.  

          В следващата схема са отразени генерираните максималните стойности за община 

Исперих.  

 

Данни за максималния брой потребители за община Исперих 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 

потребители 

1. информиране и консултиране (специализирана) 30 

2. застъпничество и посредничество 22 

3. терапия и рехабилитация 38 

4. обучение за придобиване на умения 28 

5. подкрепа за придобиване на трудови умения 13 

6. дневна грижа за деца с трайни увреждания  12 

7. дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 39 

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 19 

11.  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 

11 

12. резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  47 

13. резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 6 

14. резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 3 

15. резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

28 

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

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи  

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 

5 

подслон на 

деца, 

пострадали 

от 

домашно 

насилие и 

деца - 

жертва на 

трафик 
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медицински грижи  

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 

 

 

       В последната таблица  направихме сравнение между наличните места, установени след 

декомпозирането на настоящите социални услуги и данните за максимален брой 

потребители/места, изчислени по реда на Наредбата за планирането на социалните услуги.      

         Показани са и действията, които смята да предприеме Община Исперих при  

представянето на своето предложение за планиране на социалните услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 

 

 

Таблица за сравняване на данните след декомпозирането на съществуващите социални 

услуги и допустимия максимален брой потребители/места 

 

Социална услуга по чл. 15 

от ЗСУ 

Общ брой на 

наличните 

места след 

декомпозиране 

Допустим 

максимален брой 

потребители/места 

 

Действия на 

Община  

Исперих 

Информиране и консултиране 

(специализирана) 

30 30 Няма да 

предприема 

действия за 

промяна на броя 

на наличните  

места. 

Застъпничество и 

посредничество 

25 22 Няма да 

предприема 

действия за 

промяна на броя 

на наличните  

места. 

Терапия и рехабилитация 43 38 Няма да 

предприема 

действия за 

промяна на броя 

на наличните  

места. 

Обучение за придобиване на 

умения 

37 28 Няма да 

предприема 

действия за 

промяна на броя 

на наличните 

места. 
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Подкрепа за придобиване на 

трудови умения 

6 13 Ще направи 

предложение за 

увеличаване на 

броя  на 

наличните места 

до 8 /посочения 

минимален брой 

лица в Наредбата 

за качеството на 

социалните 

услуги/. 

Дневна грижа за деца  с 

трайни увреждания 

30 12 Няма да  

предприема 

действия за 

промяна на броя 

на наличните 

места. 

Дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания 

30 39 Няма да 

предприема 

действия за 

промяна на броя 

на наличните 

места. 

Резидентна грижа за 

деца/младежи 

без увреждания 

38 4 Ще бъде 

направено 

предложение за 

функциониране на 

услугата в община 

Исперих като 

услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване 

на потребности на 

областно ниво. 

Предложение за 

сключване на 

споразумение със 

съседни общини 

Резидентна грижа за 

деца/младежи с трайни 

увреждания 

14 4 Ще бъде 

направено 

предложение за 

функциониране на 

услугата в община 

Исперих  като 

услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване 

на потребности на 

областно ниво. 

Предложение за 

сключване на 

споразумение със 
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съседни общини. 

Осигуряване на подслон на 

деца, пострадали от домашно 

насилие и деца - жертва на 

трафик 

20 2 Няма да 

предприема 

действия за 

промяна на броя 

на наличните 

места. 

 

 

10 Изводи 
 

Анализирайки предоставяните към момента услуги, може да се изведат следните 

заключения: 

1. Община Исперих има добре развита мрежа от социални услуги за деца, създаваща условия за 

   - непрекъсната подкрепа на деца и младежи в риск от общността;  

   - подкрепа и консултиране на родители на деца с рисково поведение;  

   - превенция на рисково поведение;  

   - 24-часово обгрижване и подкрепа на деца и младежи с/без увреждания, лишени от   

    родителска грижа;  

   - интегриране на деца в риск в масови детски и учебни заведения;  

   - израстване и развитие на деца в риск в семейна среда или в среда, близка до семейната;  

   - превенция на изоставянето;  

   - повишаване родителския капацитет и грижата за децата;  

    - подкрепа, консултиране и обучаване на родители на деца с увреждания.; 

2. През последните години усилено се реализират, дейности насочени към предоставянето на 

грижа и подкрепа за стари хора и лица с увреждания.; 

3. Материалната база на предоставяните социални услуги отговаря на нормативните изисквания 

и потребностите на целевите групи.;  

4. Услугите са обезпечени от квалифициран и обучен персонал. Не се наблюдава текучество на 

персонала, което е предпоставка за устойчивост в работата с потребителите.  
 

        Допустимите максимални стойности за общодостъпните социални услуги по чл.12, ал.2 от 

Закона за социалните услуги са установени на база, събрана и систематизирана информация за 

община Исперих по критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-

социални услуги, съгласно Глава втора от Наредбата за планирането на социалните услуги. В 

община Исперих трябва да бъдат предоставени общодостъпните социални услуги съобразно 

нуждите на населението и разрешения капацитет за този вид подкрепа. 

       Съобразявайки се с новата нормативна уредба, анализа на ситуацията в общината и имайки 

предвид §5 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за планиране на социалните 

услуги, смятаме че на територията на община Исперих след реформите е необходимо да се 

предоставят следните специализирани социални услуги, както следва: 

- Информиране и консултиране (специализирана) –  с брой места 30; 

- Застъпничество и посредничество – с брой места 25; 

- Терапия и рехабилитация – с брой места 43; 

- Обучение за придобиване на умения – с брой места 37; 

- Подкрепа за придобиване на трудови умения – с брой места 8; 

- Дневна грижа за деца с трайни увреждания – с брой места 30; 

- Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания – с брой места 30. 
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      Предлагаме услугите за резидентна грижа за деца/младежи без увреждания с капацитет 38 и 

резидентна грижа за деца/младежи с трайни увреждания с капацитет 14 да бъдат планирани 

като услуги, функциониращи на областно ниво в община Исперих.  

      Добрата материална база на съществуващите резидентни услуги, кадровата им обезпеченост 

с високо квалифицирани специалисти е показател за високото качество на предоставените 

услуги. 

        Дейността „Осигуряване на подслон на деца, пострадали от домашно насилие и деца - 

жертва на трафик“ желаем да бъде запазена в община Исперих с капацитет 20. 

       Анализът на потребностите показва необходимост от планиране и създаване на социални 

услуги за стари хора и лица с увреждания. Община Исперих има желанието да разкрива услуга 

– резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, услуга - резидентна 

грижа за пълнолетни лица с психични разстройства, услуга - резидентна грижа за пълнолетни 

лица с физически увреждания и услуга - резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст 

без увреждания, с които да бъдат подкрепени уязвими лица както от община Исперих, така  и от 

съседни общини в областта. 

 

11 Приложения  
Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 

Приложение № 6 – схема на трансформиране 

Приложение № 7 – пример за съпоставка 

 


