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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

СЕ ОСИГУРЯВА ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

Раздел 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКИ НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЩИНАТА И 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ 

№ СУ по чл.15 Място на предоставяне 

Брой потребители 
Статус към момента 

на извършването на 

анализа 

(създадена/несъзда

дена/ действаща по 

проект/планирана 

по ПВУ) 

Необходимост от 

промяна на статуса 

(ако е приложимо) -

няма промяна (нп), 

разкриване, 

закриване, промяна 

местоположение, 

промяна брой 

потребители 

Година на 

промяна на 

статуса 

(ако е 

приложимо

) Налични* 

Максимален 

брой 

потребители по 

критерии 

1. Общодостъпни социални услуги ** 

- - - - - - - - 

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс 

- 
мобилна превантивна 

общностна работа  

гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
0 22 несъздадена разкриване с 20 места 2024 

2. Специализирани социални услуги 

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно  

1 Асистентска подкрепа 

гр. Берковица, пл. 

„Йордан Радичков“ № 

4 

67 - създадена нп нп 



Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс  

2 

Дневна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания 

гр. Берковица 0 39 несъздадена разкриване с 30 места 2028 

информиране и 

консултиране 

(специализирано)  

гр. Берковица 0 30 несъздадена разкриване 2028 

застъпничество и 

посредничество 
гр. Берковица 0 28 несъздадена разкриване 2028 

терапия и рехабилитация гр. Берковица 0 38 несъздадена разкриване 2028 

обучение за придобиване 

на умения 
гр. Берковица 0 27 несъздадена разкриване 2028 

подкрепа за придобиване 

на трудови умения 
гр. Берковица 0 12 несъздадена разкриване 2028 

Раздел 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ МОНТАНА 

И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ 

№ 
СУ по чл.15 т.8 (резидентна 

грижа) 
Място на предоставяне 

Брой потребители 
Статус към момента 

на извършването на 

анализа 

(създадена/несъзда

дена/ действаща по 

проект/планирана 

по ПВУ) 

Необходимост от 

промяна на статуса 

(ако е приложимо) -

разкриване, 

закриване, промяна 

местоположение, 

промяна брой 

потребители 

Година на 

промяна на 

статуса 

(ако е 

приложимо

) Налични 

Максимален 

брой 

потребители по 

критерии 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно  



- - - - - - - - 

Социални услуги, предоставяни в комплекс  

3 

Дневна грижа за деца с 

трайни увреждания 

гр. Берковица, ж.к. 

Изгрев 
30 13 действаща по проект разкриване с 30 места 2023 

информиране и 

консултиране 

(специализирано)  

гр. Берковица, ж.к. 

Изгрев 
4,5 30 действаща по проект разкриване 2023 

застъпничество и 

посредничество 

гр. Берковица, ж.к. 

Изгрев 
3 28 действаща по проект разкриване 2023 

терапия и рехабилитация 
гр. Берковица, ж.к. 

Изгрев 
10,5 38 действаща по проект разкриване 2023 

обучение за придобиване 

на умения 

гр. Берковица, ж.к. 

Изгрев 
6 27 действаща по проект разкриване 2023 

подкрепа за придобиване 

на трудови умения 

гр. Берковица, ж.к. 

Изгрев 
6 12 действаща по проект разкриване 2023 

4 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

гр. Берковица, кв. 

Раковица, ул. „Първи 

май“ 

6 30 създадена нп нп 

застъпничество и 

посредничество 

гр. Берковица, кв. 

Раковица, ул. „Първи 

май“ 

9 28 създадена нп нп 

терапия и рехабилитация 

гр. Берковица, кв. 

Раковица, ул. „Първи 

май“ 

7,5 38 създадена нп нп 



обучение за придобиване 

на умения 

гр. Берковица, кв. 

Раковица, ул. „Първи 

май“ 

9 27 създадена нп нп 

5 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
10 30 създадена нп нп 

застъпничество и 

посредничество 

гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
15 28 създадена нп нп 

терапия и рехабилитация 
гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
12,5 38 създадена нп нп 

обучение за придобиване 

на умения 

гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
15 27 създадена нп нп 

Раздел 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ  И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

НА ЛИЦА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ  ПО КРИТЕРИИ 

№ СУ или ИЗСУ Място на предоставяне 

Брой потребители 
Статус към момента 

на извършването на 

анализа 

(създадена/несъзда

дена/ действаща по 

проект/планирана 

по ПВУ) 

Необходимост от 

промяна на статуса 

(ако е приложимо) -

разкриване, 

закриване, промяна 

местоположение, 

промяна брой 

потребители 

Година на 

промяна на 

статуса 

(ако е 

приложимо

) Налични 

Максимален 

брой 

потребители по 

критерии 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно  

- - - - - - - - 



Социални услуги, предоставяни в комплекс  

6 

Резидентна грижа за деца 

без увреждания 

гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
13 4 създадена нп нп 

обучение за придобиване 

на умения 

гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
1,3 27 създадена нп нп 

застъпничество и 

посредничество 

гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
0.65 28 създадена нп нп 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

гр. Берковица, ул. 

„Ашиклар“№ 7 
1,95 30 създадена нп нп 

7 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

гр. Берковица, ул. 

„Проф. Александър 

Фол“ № 2 

14 11 създадена нп нп 

обучение за придобиване 

на умения 

гр. Берковица, ул. 

„Проф. Александър 

Фол“ № 2 

2,8 27 създадена нп нп 

терапия и рехабилитация 

гр. Берковица, ул. 

„Проф. Александър 

Фол“ № 2 

0,7 38 създадена нп нп 

застъпничество и 

посредничество 

гр. Берковица, ул. 

„Проф. Александър 

Фол“ № 2 

0,7 28 създадена нп нп 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

гр. Берковица, ул. 

„Проф. Александър 

Фол“ № 2 

1,4 30 създадена нп нп 



8 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ № 34 

14 11 създадена нп нп 

обучение за придобиване 

на умения 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ № 34 

2,8 27 създадена нп нп 

терапия и рехабилитация 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ № 34 

0,7 38 създадена нп нп 

застъпничество и 

посредничество 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ № 34 

0,7 28 създадена нп нп 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ № 34 

1,4 30 създадена нп нп 

9 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ 

№ 34А 

8 11 създадена нп нп 

обучение за придобиване 

на умения 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ 

№ 34А 

2 27 създадена нп нп 

застъпничество и 

посредничество 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ 

№ 34А 

1,2 28 създадена нп нп 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ 

№ 34А 

0,8 30 създадена нп нп 



10 

Резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст 

без увреждания 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ 

№ 32 

150 46 планирана по ПВУ 
разкриване със 150 

места 
2025 

информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

Гр. Берковица 

Ул. „Стефан 

Стамболов“ 

№ 32 

15 30 планирана по ПВУ разкриване 2025 

11 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

с. Бистрилица, ул. 

Живовска №7 
20 6 планирана по ПВУ разкриване с 20 места 2035 

12 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

с. Бистрилица, ул. 

Живовска №7 
20 6 планирана по ПВУ разкриване с 20 места 2035 

13 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

с. Бистрилица, ул. 

Живовска №7 
20 6 планирана по ПВУ разкриване с 20 места 2035 

Забележка: Съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги, може да се предоставя резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст за повече от определения в приложение 13 

максимален брой потребители, в случай че предоставяните услуги отговарят на останалите стандарти за качество за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст 

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


