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Годишен план за  развитие на социалните услуги в община Разград за 2020 година,  

изготвен на основание чл. 36б(4) от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане                                                       
Община Разград        Планов период 2020 година 

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността (какво е 

планирано за периода) 

Местоположение 

(нас.място) 

Времеви график за 2020 г.  Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец  

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10 -12 

I. ДЕЙСТВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГАРД 
1. Дом за пълнолетни 

лица с деменция   

гр. Разград 

 (ДДД) 

капацитет 60 места 

Специализирана институция,  

предоставяща комплекс от социални  

услуги на лица с деменция или болест на 

Алцхаймер, установена с медицински 

протокол и/или с експертно решение на 

ТЕЛК/НЕЛК. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

деменция или болест на Алцхаймер. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 

 

2. Дом за стари хора  

гр. Разград  

(ДДД) 

капацитет 80 места 

 

Специализирана институция,  

предоставяща комплекс от социални  

услуги на лица, навършили възрастта за 

придобиване на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 от 

Кодекса за социално осигуряване, 

включително на онези от тях, които са с 

физически увреждания и имат процент 

намалена работоспособност, установен с 

експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

Целеви групи: Лица, навършили възраст 

за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст и лица с 

физически увреждания, които имат процент 

намалена трудоспособност, установен с 

експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 
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3. Център за 

настаняване от 

семеен тип  за деца 

без увреждания № 

1, № 2 и № 3 

гр. Разград  

(ДДД) 

капацитет 2х10 и 

1х8 места 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица – не повече от 15. 

В центъра се предоставя подкрепа на деца 

без увреждания, с висока степен на 

зависимост от грижи. 

Целеви групи: Деца от 3 до 18 годишна 

възраст, за които са изчерпани 

възможностите за връщане в семейството 

или е необходимо да бъдат подкрепени, за 

да водят самостоятелен начин на живот. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 

 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/младежи с 

увреждания № 1 и 

№ 2 

гр. Разград 

капацитет 2х14 

места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната  

за ограничен брой лица – не повече от 15. 

В центъра се предоставя подкрепа на деца 

и младежи със увреждания, с висока степен 

на зависимост от грижи. 

Целеви групи: Деца и младежи с 

увреждания, които са настанени в 

специализирани институции и следва да 

бъдат изведени, и насочени към социалната 

услуга от резидентен тип; деца и младежи с 

увреждания от общността, за които 

родителите не могат да полагат адекватни 

грижи и имат нужда от подкрепа. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

психични 

разстройства №1  

с. Просторно, общ. 

Разград 

(ДДД) 

капацитет 14 места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица – не повече от 15. 

Центърът може да се ползва в комбинация с 

други социални, здравни, образователни и 

други услуги и в съответствие с 

потребностите на настанените лица. 

В центъра се предоставя подкрепа на 

пълнолетни лица с висока степен на 

зависимост от грижи. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

с. Просторно,  

общ. Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 
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психични разстройства, установено с 

протокол от ЛКК и/или с Експертно решение 

на ТЕЛК/НЕЛК, за които са изчерпани 

възможностите за живот в семейна среда 

или е необходимо да бъдат подкрепени, за 

да водят самостоятелен начин на живот. 

6. Център за 
настаняване от 
семеен тип за 

пълнолетни лица с 
психични 

разстройства №2 
с. Просторно, общ. 

Разград 
(ДДД) 

 

капацитет 12 места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица – не повече от 15. 

Центърът може да се ползва в комбинация с 

други социални, здравни, образователни и 

други услуги и в съответствие с 

потребностите на настанените лица. 

В центъра се предоставя подкрепа на 

пълнолетни лица с висока степен на 

зависимост от грижи. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

психични разстройства, установено с 

протокол от ЛКК и/или с Експертно решение 

на ТЕЛК/НЕЛК, за които са изчерпани 

възможностите за живот в семейна среда 

или е необходимо да бъдат подкрепени, за 

да водят самостоятелен начин на живот. 

с. Просторно, 

общ. Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 

 

7. Защитено жилище 

за лица с умствена 

изостаналост с. 

Просторно, общ. 

Разград 

 (ДДД)  

капацитет 6 места 

Социална услуга, резидентен тип за 

пълнолетни лица с трайно намалена 

работоспособност/вид и степен на 

увреждане, които, подпомагани от 

специалисти, водят относително 

самостоятелен начин на живот в среда, 

близка до семейната. 

Целеви групи: Пълнолетни жени и мъже с 

лека и средна степен на умствена 

изостаналост. 

с. Просторно, общ. 

Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 
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8. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания гр. 

Разград 

 (ДДД)   

капацитет 25 места 

Социална услуга, предоставяна в общността 

за подкрепа на пълнолетни лица с трайни 

увреждания, в които се създават условия за 

обслужване, отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им потребности, както 

и на потребностите от организация на 

свободното време. Потребителите се 

подпомагат от професионалисти с цел 

социално включване и превенция на 

настаняването им в специализирана 

институция. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

различни видове увреждания. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

Община  

Разград 

 

 

9. 
Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция гр. 

Разград 

(ДДД)  

капацитет 45  

(+ 10) 

 

Социална услуга в общността, 

предоставяща почасова подкрепа на деца, 

свързана с извършване на рехабилитация и 

социални и психологически консултации, 

съдействие за професионално ориентиране 

и реализация, възстановяване на умения за 

водене на самостоятелен живот, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми 

за социално включване. 

Целеви групи: Деца с различни видове 

увреждания, емоционално-поведенчески 

проблеми и нарушено социално развитие, 

както и техните семейства.  

 

град Разград 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Планирано 

увеличение 

на капацитета 

на социалната 

услуга през 

2020 г. с 10 

места, 

съгласно 

СДДД  

 

 

Община  

Разград 

 

10. Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция с. 

Просторно, общ. 

Разград 

(ДДД)  

капацитет 25 места 

 

Социална услуга в общността, 

предоставяща почасова подкрепа на 

пълнолетни лица, свързана с извършване на 

рехабилитация и социални и 

психологически консултации, съдействие за 

професионално ориентиране и реализация, 

възстановяване на умения за водене на 

самостоятелен живот, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми 

за социално включване, включително за 

с. Просторно, общ. 

Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 
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хора със зависимости. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

различни видове увреждания.  

11. Център за 

обществена 

подкрепа гр. 

Разград 

(ДДД) 

капацитет 45 

(+ 55) 

  

 

Социална услуга в общността, в която се 

извършват дейности, свързани с превенция 

на изоставянето, превенция на насилието и 

отпадане от училище, 

дейнституционализация и реинтеграция на 

деца, обучение в умения за самостоятелен 

живот и социална интеграция на деца от 

резидентна грижа. В центъра се извършват: 

социално и психологическо консултиране на 

деца и семейства в риск; оценяване на 

родителски капацитет, посредничество в 

случаи на родителско отчуждение и 

конфликт при развод/раздяла, оценяване и 

обучение на бъдещи приемни родители и 

осиновители, консултиране и подкрепа на 

деца с поведенчески проблеми, 

реализиране на социални програми за деца 

и семейства в риск. 

Целеви групи: Деца и семейства в риск; 

деца в риск от отпадане от училище; деца, 

отпаднали от училище; деца с поведенчески 

проблеми; деца настанени в 

специализирани институции; приемни 

родители; осиновители. 

град Разград х х х х Планирано 

увеличение 

на капацитета 

на социалната 

услуга през 

2020 г. с 55 

места, 

съгласно 

СДДД  

 

Община 

Разград, 

предоставено  

за управление 

на СНЦ 

„Жанета” 

 

12. Център за работа с 
деца на улицата 

Разград 
(ДДД) 

капацитет 15 места 
 

 

Комплекс от социални услуги, свързани с 

превенция на попадането на деца на 

улицата и отпадане от училище, социална 

рехабилитация и интеграция на деца, 

живеещи трайно или частично на улицата, 

чрез индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране 

и подкрепа, медицински и санитарно-

хигиенни услуги, ограмотяване на децата, 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 
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обучение в родителски умения. 

Целеви групи: Деца на улицата от 6 г. до 

18 г. 

13. Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания гр. 

Разград 

(ДДД) 

капацитет 25 места  

(+ 5) 

(+60 

консултативни 

услуги) 

по проект 

Социална услуга, предоставяна в 

общността, за подкрепа на деца и младежи 

с трайни увреждания, в които се създават 

условия за обслужване, отговарящи на 

ежедневните и рехабилитационните им 

потребности, както и на потребностите от 

организация на свободното време. 

Потребителите се подпомагат от 

професионалисти с цел социално включване 

и превенция на настаняването им в 

специализирана институция. 

Целеви групи: Деца от 3 до 18 годишна 

възраст и младежи от 18 до 35 г. 

включително, с физически и/или 

психически увреждания, говорни дефекти. 

град Разград х х 

 

х 

 

х 

 

Планирано 

увеличение 

на капацитета 

на социалната 

услуга през 

2020 г. с 5 

места, 

съгласно 

СДДД  и 60 

консултативн

и услуги по 

проект 

 

Община  

Разград 

 

14. Домашен социален 

патронаж гр. 

Разград 

(ОД) 

капацитет 455  

места 

Комплекс от социални услуги, предоставяни 

по домовете, свързани с доставка на храна; 

поддържане на личната хигиена и хигиена 

на жилищните помещения, обитавани от 

потребителя; съдействие за снабдяване с 

необходимите технически средства и 

съоръжения; битови услуги и други. 

Целеви групи: Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или със затруднения в 

самообслужването, които имат нужда от 

грижа в семейна среда; самотно живеещи 

стари хора в отдалечени населени места без 

достъп до услуги. 

град Разград х х х х Съгласно 

предвидените 

в общински 

бюджет 

средства за 

2020 г. 

 

Община  

Разград 
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15. Обществена 

трапезария 

капацитет 50  

потребители 

Социална услуга, предоставяна в 

общността, насочена към задоволяване на 

потребностите от храна за хора, които не 

могат да си я осигурят сами. 

Целеви групи: Лица и семейства на 

месечно подпомагане по реда и условията 

на чл. 9 от ППЗСП; лица с доказана липса 

на доходи и близки които да се грижат за 

тях; самотно живеещи лица и семейства, 

получаващи минимални пенсии (пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, пенсия за 

инвалидност, наследствени пенсия, пенсия, 

несвързани с трудова дейност); скитащи и 

бездомни деца и лица. 

град Разград х х х х Финансиран 

от Фонд 

„Социална 

закрила” 

 

Община Разград 

 

16. Осигуряване на 

топъл обяд“ 

капацитет 50 

потребители 

Предоставяне на обяд за 50 лица, 

индивидуално консултиране относно 

възможностите за ползване на други 

социални услуги, предоставяни на 

територията на общината, административни 

общински услуги, консултиране относно 

здравословно и балансирано хранене и 

други форми на подкрепа предвид нужди и 

проблеми на бенефициентите. 
Целеви групи: Лица и семейства на 

месечно подпомагане по реда и условията 

на чл. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане; 

Лица с доказана липса на доходи и  

близки, които да се грижат за тях, 

установено от съответната дирекция 

„Социално подпомагане“; 

Самотно живеещи лица и семейства, 

получаващи минимални пенсии  за 

осигурителен стаж и възраст; за 

инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 

несвързани с трудова дейност; 

Скитащи и бездомни деца и лица. 

град Разград х х х х Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане, 

по Фонда за 

европейско 

подпомагане.  

Община  

Разград 

17. Център за  
почасово 
предоставяне на 
услуги за  
социално 

Социална услуга в общността, 

предоставяща почасово услуги и грижи в 

домашна среда на деца/пълнолетни лица с 

трайни увреждания и на лица над 65-

град Разград х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община  

Разград 
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включване към 
Домашен  
социален  
патронаж гр. 
Разград –  
„Домашен 
помощник“ 
Капацитет 15 
 и „Личен асистент“ 
Капацитет 40 

годишна възраст с ограничения или 

невъзможност за самообслужване, насочени 

към задоволяване на основни жизнени 

потребности от битов и социален характер. 

Целеви групи: деца/пълнолетни лица с 

трайни увреждания; хора над 65 години с 

ограничения или в невъзможност за 

самообслужване; семейства на деца с 

увреждания; самотно живеещи тежкоболни 

лица.  

18. Консултативен 
център по 

проблемите на 
домашно насилие 

по проект 

капацитет 40 места 

Комплекс от социални услуги за 

представителите на целевите групи от 

община Разград, ориентирани към 

индивидуалните нужди на потребителите. 

Целеви групи: Лица, преживели домашно 

насилие, сексуално насилие, трафик на 

хора. 

град Разград х х х х Финансира се 

по проект 

„Център за 

съзидателно 

правосъдие”, 

Сдружение 

 

19. Услуги за ранно 

детско развитие 

по Проект 

„Превенция на 

социалното 

изключване и 

намаляване на 

бедността сред 

децата в община 

Разград“ 

Специализирани услуги за ранното детско 

развитие, включващо подкрепа за деца от 0 

до 7 години, както и техните семейства.  

Целеви групи: Деца от 0 до 7 години в 

риск и техните семейства, както и деца с 

увреждания. 

град Разград 

 

х х х х Финансира се 

по ОП РЧР 

  

Община  

Разград 

20. Приемна грижа 

по проект 

Социална услуга в общността, за 

отглеждане и възпитание в семейна среда 

на дете, което е настанено в семейство на 

близки и роднини или в приемно семейство. 

Целеви групи: деца, чиито родители 

временно не могат/не искат да полагат 

адекватни грижи за тях; деца, жертви на 

насилие и злоупотреба; деца, на които 

предстои осиновяване; деца настанени в 

специализирани институции; новородени, 

за които родителите изразяват желание да 

град Разград х х х х Финансира се 

по ОП РЧР 

2014-2020 

Проект 

„Приеми ме 

2015“ 

Община  

Разград 
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бъдат настанени в институция. 

21. Звено „Майка и 

бебе” 

(ДДД) 

капацитет 6  

места 

Временно настаняване до 6 месеца на 

бременни жени и майки в риск да изоставят 

децата си, насърчава родителската 

привързаност, подпомага младите майки 

чрез социално, психологическо и 

юридическо консултиране и подкрепа. 

Целеви групи: двойка майка-дете, при 

която детето е в риск от настаняване в 

специализирана институция (самотни 

майки, непълнолетни, майки в затруднено 

социално положение, двойка майка-дете, 

подложена на насилие); бременни в 

последните месеци на бременността в риск 

да изоставят детето си след раждането 

/непълнолетни бременни, които не са 

подготвени за родители, бременни в тежка 

материална, жилищна, финансова или 

семейна ситуация/;двойка майка-дете в 

процес на възстановяване на семейните 

връзки след предприета реинтеграция, в 

случаи, когато детето е било настанено в 

специализирана институция и е необходим 

междинен етап на комплексна помощ и 

подкрепа за майката, за да може детето 

отново да се интегрира в семейството. 

град Разград х х 

 

х 

 

х 

 

съгласно 

СДДД  

за 2020 г. 

 

Община Разград 

 

II. НОВОРАЗКРИВАЩИ  СЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
22. Кризисен център  

гр. Разград  
(ДДД) 

капацитет 10  
места 

Комплекс от социални услуги за деца и/или 

лица, пострадали от насилие, трафик или 

друга форма на експлоатация, които се 

предоставят за срок от 6 месеца и са 

насочени към оказване на индивидуална 

подкрепа, задоволяване на ежедневните 

потребности и правно консултиране на 

потребителите или социално-

психологическа помощ, когато се налага 

незабавна намеса, включително чрез 

мобилни екипи за кризисна интервенция. 

град Разград х х х х Планирана за 

разкриване 

през 2020 г. 

като ДДД 

Община 

Разград 
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Целеви групи: деца до 18 години: 

- жертви на насилие; 

- с девиантно поведение и в конфликт със 

закона; 

- жертви на вътрешен и/или външен 

трафик, с цел сексуална или трудова 

експлоатация; 

Лица: 

-  жертви на насилие; 

- жертви на вътрешен и/или външен трафик, 

с цел сексуална или трудова експлоатация. 

23. Кризисен център за 

жертви на домашно 

насилие и трафик 
по проект 

Комплекс от социални услуги за деца и/или 

лица, пострадали от насилие, трафик или 

друга форма на експлоатация, които се 

предоставят за срок от 6 месеца и са 

насочени към оказване на индивидуална 

подкрепа, задоволяване на ежедневните 

потребности и правно консултиране на 

потребителите или социално-

психологическа помощ, когато се налага 

незабавна намеса, включително чрез 

мобилни екипи за кризисна интервенция. 

Целеви групи: деца до 18 години: 

- жертви на насилие; 

- с девиантно поведение и в конфликт със 

закона; 

- жертви на вътрешен и/или външен 

трафик, с цел сексуална или трудова 

експлоатация; 

Лица: 

-  жертви на насилие; 

-  жертви на вътрешен и/или външен трафик, 

с цел сексуална или трудова експлоатация. 

град Разград х х х х Финансира се 

по проект 

„Център за 

съзидателно 

правосъдие”, 

Сдружение 

 

24. Център за 
настаняване от 
семеен тип  за 

пълнолетни лица с 
деменция 

гр. Разград 
(ДДД) 

капацитет 2х10 
места 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица – не повече от 15. 

Центърът може да се ползва в комбинация с 

други социални, здравни, образователни и 

други услуги и в съответствие с 

потребностите на настанените лица. 

В центъра се предоставя подкрепа на 

град Разград х х х х Планирана за 

разкриване 

през 2020 г. 

като ДДД 

Община 

Разград 
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пълнолетни лица с висока степен на 

зависимост от грижи. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

деменция, установена с протокол от ЛКК 

и/или с Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, 

за които са изчерпани възможностите за 

живот в семейна среда или е необходимо да 

бъдат подкрепени, за да водят 

самостоятелен начин на живот. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

деменция. 

25. Преходно жилище 
гр. Разград 

(ДДД) 

капацитет 8 места 

Социална услуга, 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; за пълнолетни лица с 

увреждания, осигуряване на не повече от 8 

лица и подкрепа от специалисти за 

придобиване на практически умения за 

водене на самостоятелен начин на живот и 

подготовката им за включване в живота на 

общността. 

Целеви групи: Деца на възраст от 15 до 18 

годишна възраст. 

град Разград х х х х Планирана за 

разкриване 

през 2020 г. по 

проект 

Община 

Разград 

 

26. Наблюдавано 
жилище 

гр. Разград 
(ДДД) 

капацитет 4 места 

Форма на социална услуга за пълнолетни 

лица с увреждания или лица от 18- до 25-

годишна възраст, които са били настанени 

извън семейството по реда на Закона за 

закрила на детето, осигуряваща 

настаняване и условия за водене на 

самостоятелен начин на живот. Подкрепа на 

лицата от специалисти се осъществява 

извън услугата чрез психологически, 

социални, правни и трудови консултации. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

увреждания; Лица от 18 до 25 годишна 

възраст които са били настанени извън 

семейството по реда на Закона за закрила 

на детето. 

град Разград х х х х Планирана за 

разкриване 

през 2020 г. по 

проект 

Община 

Разград 
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III. МЕЖДУСЕКТОРНИ УСЛУГИ 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превантивно-

информационен 

център (ПИЦ) гр. 

Разград (ДДД) 

Услуги и дейности насочени към 

мониторинг и изследвания относно 

тенденциите по злоупотреба с наркотични 

вещества; координация на различни 

дейности по превенция и злоупотреба с 

наркотичните вещества; събиране и 

разпространяване на информация относно 

националните и чуждестранните практики, 

касаещи наркотичните вещества; 

повишаване ангажираността на 

гражданското общество чрез информиране, 

публикации и обучения. 

Целеви групи: Деца, младежи, родители и 

педагози. 

град Разград х х х х съгласно СДДД  

за 2020 г. 

 

Община 

Разград 

 

28. Здравни медиатори  

4-ма 

(ДДД) 

 

Предоставяне на посреднически услуги за 

осигуряване на достъп до здравни и 

социални услуги на представители на 

уязвими малцинствени групи; 

осъществяване на дейности по здравно 

образование и профилактика на болестите; 

оказване на помощ при комуникация с 

институциите на представителите на 

уязвимите малцинствени групи; участие в 

реализация на национални здравни 

програми; водене на регистър на рискови 

семейства, бременни и млади майки. 

Целеви групи: Уязвими малцинствени 

общности: бременни и млади майки; 

рискови семейства. 

 

град Разград, с. 

Раковски, с. 

Стражец и с. 

Ясеновец, общ. 

Разград 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

съгласно СДДД  

за 2020 г. 

 

 

Община 

Разград 

29. Майчин център гр. 

Разград – по проекти 

капаците 30 места 

Услуги насочени към овластяване на 

ромските жени, повишаване родителския 

капацитет на млади роми и подобряване 

грижите за ромските децата в семейството 

и в училище. Услугата включва дейности 

град Разград х х х х Финансиране 

по проекти и 

собствени 

средства 

СНЦ „Женска 

Независима 

Ромска 

Организация  

Кармен”  
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свързани със обмяна и споделяне на опит; 

консултации, посредничество, обучение и 

развитие; осигуряване на достъп до 

основни услуги и защита на права; 

предоставяне на непосредствена и спешна 

социална подкрепа. 

Целеви групи: Жени от ромски произход и 

техните деца, както и жени от други 

етнически групи. 

гр. Разград 

 

 

 


