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Годишен план за  развитие на социалните услуги в община Разград за 2019 година,  

изготвен на основание чл. 36б(4) от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане                                                       
Община Разград        Планов период 2019 година 

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността (какво е 

планирано за периода) 

Местоположение 

(нас.място) 

Времеви график за 2018 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, с цел задоволяване на ежедневни, 

здравни, образователни,  

рехабилитационни потребности, както и 

потребности в свободното време, от  

контакти със семейството, приятели и  

близки. Гарантиране на необходимите  

условия за живот и достойно  

съществуване. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

деменция, установена с протокол от ЛКК 

и/или с Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

 

Община  

Разград 

 

2. Дом за стари хора  

гр. Разград  

(ДДД) 

капацитет 80 места 

 

Специализирана институция,  

предоставяща комплекс от социални  

услуги, с цел подпомагане и разширяване 

възможностите на настанените лица да  

водят самостоятелен начин на живот. 

Задоволяване на ежедневните  

потребности на потребителите, създаване  

на условия за социални контакти и  

възможности възрастните хора да се  

чувстват неразделна част от обществото, 

подкрепа за пенсионираните и напуснали 

активния живот хора да преодолеят 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

 

Община  

Разград 
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психологическата бариера, която ги кара  

да се чувстват ненужни и да им осигури  

условия за взаимопомощ. 

Целеви групи: Лица, навършили възраст 

за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст съгласно 

Кодекса за социално осигуряване, 

включително и такива, които имат процент 

намалена трудоспособност, установен с 

експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип № 1, № 

2 и № 3 за деца без 

увреждания  

гр. Разград  

(ДДД) 

капацитет 2х10 и 

1х8 места 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната с 

цел пълноценно израстване и развитие на 

децата. Услугата включва дейности 

насочени към индивидуализиране на 

грижата, подкрепа за личностно развитие и 

за изграждане на умения за самостоятелен 

и независим живот, създаване на условия и 

възможности за децата да участват 

равноправно в живота на местната общност. 

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 2019 г. 

 

Община  

Разград 

 

4. ЦНСТ № 1 и № 2 за 

деца/младежи с 

увреждания  

гр. Разград 

капацитет 2х14 

места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната с 

цел пълноценно израстване и развитие на 

децата и младежите. Услугата включва 

дейности насочени към индивидуализиране 

на грижата, подкрепа за личностно 

развитие и за изграждане на умения за 

самостоятелен и независим живот, 

създаване на условия и възможности за 

децата и младежите да участват 

равноправно в живота на местната общност. 

Целеви групи: Деца и младежи с 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

 

Община  

Разград 
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увреждания, които са настанени в 

специализирани институции и следва да 

бъдат изведени, и насочени към социалната 

услуга от резидентен тип; деца с 

увреждания от общността, за които 

родителите не могат да полагат адекватни 

грижи и имат нужда от подкрепа. 

5. ЦНСТ за 

пълнолетни лица с 

психични 

разстройства   

с. Просторно, общ. 

Разград 

(ДДД) 

капацитет 14 места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната с 

цел създаване на условия за подпомагане,  

взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на хората с 

увреждания. Услугата включва дейности 

насочени към индивидуализиране на 

грижата, подкрепа за личностно развитие и 

за изграждане на умения за самостоятелен 

и независим живот, създаване на условия и 

възможности за лицата да участват 

равноправно в живота на местната общност. 

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 2019 г. 

 

Община  

Разград 

 

6. ЦНСТ за 
пълнолетни лица с 

психични 
разстройства 

с. Просторно, общ. 
Разград 
(ДДД) 

 

капацитет 12 места 

 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната с 

цел създаване на условия за подпомагане,  

взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на хората с 

увреждания. Услугата включва дейности 

насочени към индивидуализиране на 

грижата, подкрепа за личностно развитие и 

за изграждане на умения за самостоятелен 

и независим живот, създаване на условия и 

възможности за лицата да участват 

с. Просторно, общ. 

Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

 

Община  

Разград 
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равноправно в живота на местната общност. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

психични разстройства, 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. 

7. Защитено жилище 

за лица с умствена 

изостаналост с. 

Просторно, общ. 

Разград 

 (ДДД)  

капацитет 6 места 

Социална услуга, резидентен тип, която се 

предоставят в среда, близка до семейната с 

цел създаване на условия за подпомагане,  

взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на хора с умствена 

изостаналост; осъществяване на дейности 

за постигане на социално включване и 

възстановяване на изгубените социални 

умения и навици; осигуряване на 

пълноценен и самостоятелен начин на 

живот в подходяща среда, с възможност за 

подкрепа и изява. 

Целеви групи: Пълнолетни жени и мъже с 

лека и средна степен на умствена 

изостаналост, настанени в специализирани 

институции, с възможност да бъдат 

изведени. 

с. Просторно, общ. 

Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

 

Община  

Разград 

 

8. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания гр. 

Разград 

 (ДДД)   

капацитет 25  места 

Социална услуга, предоставяна в 

общността, създаваща условия за цялостно 

обслужване на пълнолетните лица през 

деня - предоставянето на храна, 

задоволяване на ежедневните, здравните, 

образователните и рехабилитационните 

потребности, както и организация на 

свободното време и личните контакти. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

различни видове увреждания. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

Община  

Разград 
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9. 
 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция гр. 

Разград 

(ДДД)  

капацитет 45  

(+15) 

 

Социална услуга, предоставяна в 

общността, включваща разнообразни 

консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на 

социалните умения, както и обучение за  

водене на самостоятелен начин на живот. 

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели 

подкрепа на индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови 

способности и самостоятелност на децата с 

различни вид и степен на увреждане, както 

и подкрепа на лица от различни рискови 

групи, чрез целенасочени дейности за 

интеграция и превенция на социалното 

изключване. 

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 

2019 г. с 15 

места, 

съгласно  

СДДД 

 

 

Община  

Разград 

 

10. Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция с. 

Просторно, общ. 

Разград 

(ДДД)  

капацитет 25 места 

 

Социална услуга, предоставяна в 

общността, включваща разнообразни 

консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на 

социалните умения, както и обучение за  

водене на самостоятелен начин на живот. 

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели 

подкрепа на индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови 

способности и самостоятелност на лица с 

различни вид и степен на увреждане, както 

и подкрепа на лица от различни рискови 

групи, чрез целенасочени дейности за 

интеграция и превенция на социалното 

изключване. 

с. Просторно, общ. 

Разград 

х х х х съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

 

Община  

Разград 
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Целеви групи: Пълнолетни лица с 

различни видове увреждания.  

11. Център за 

обществена 

подкрепа гр. 

Разград 

(ДДД) 

капацитет 45  

(+15) места 

Социална услуга, предоставяна в 

общността, предназначена за деца и 

семейства с цел предотвратяване на 

изоставянето на децата и настаняването им 

в специализирани институции,  

превенция на насилието и отпадане от 

училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в умения 

за самостоятелен живот и социална 

интеграция на деца. 

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 

2019 г. с 15 

места, 

съгласно 

СДДД 

 

Община 

Разград, 

предоставено  

за управление 

на СНЦ 

„Жанета” 

 

12. Център за работа с 
деца на улицата 

Разград 
(ДДД) 

капацитет 15 места 

 

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, обучение в 

родителски умения за срок от 1 година. 

Целеви групи: Деца на улицата от 6 г. до 

18 г. 

град Разград х х х х съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

 

Община  

Разград 
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13. Дневен център за 

деца/младежи с 

увреждания гр. 

Разград 

(ДДД) 

капацитет 25 места  

Социална услуга, предоставяна в 

общността, предназначена за деца и 

младежи с увреждания и техните семейства 

с цел предотвратяване на изоставянето на  

децата/младежите и настаняването им в 

институции. Услугата включва разнообразни 

консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности. 

Целеви групи: Деца от 3 до 18 годишна 

възраст и младежи от 18 до 35 г. с 

физически и/или психически увреждания, 

говорни дефекти. 

град Разград х х 

 

х 

 

х 

 

съгласно 

СДДД  

за 2019 г. 

 

Община  

Разград 

 

14. Домашен социален 

патронаж гр. 

Разград 

(ОД) 

капацитет 455  

места 

Социална услуга, предоставяна в 

общността, включваща дейности, като 

предоставяне на храна, комунално-битови 

услуги, помощ в домакинството, здравна и 

медицинска грижа 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 

2019 г. 

 

Община  

Разград 

 

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 
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16. Осигуряване на 

топъл обяд“ 

капацитет 50 

потребители 

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

Социална услуга, предоставяна в 

общността, насочена към осигуряване на 

грижи в семейна среда на лица с 

увреждания в т. ч. и деца, с ограничения и  

в невъзможност за самообслужване; 

възрастни хора над 65 години с 

ограничения, затруднения и /или 

невъзможност за самообслужване. 

 Комплекс от услуги, насочени към 

социална работа и консултации на 

потребителите и свързани със задоволяване 

на потребностите от организация на 

свободното време и осъществяване на 

контакти; Услуги в домашни условия, 

насочени към поддържане на хигиената на 

обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други 

комунално-битови дейности. 

Целеви групи: хора с увреждания с 

ограничения или невъзможност за 

самообслужване; хора над 65 години с 

ограничения или в невъзможност за 

самообслужване; семейства на деца с 

увреждания; самотно живеещи тежкоболни 

лица. Лица с частична или пълна 

невъзможност за самообслужване, и/или в 

риск от социална изолация. 

град Разград х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Финансиран 

от ДБ на РБ 

по ПМС № 

332 от 

22.12.2017 г.  

до 31.12.2018 

г. и общински 

средства ,  

за 2019 г. 

СДДД 

Община  

Разград 

 



9 

 

18. Консултативен 
център по 

проблемите на 
домашно насилие 

 
по проект 

 

капацитет  40 места 

Комплекс от социални услуги за 

представителите на целевите групи от 

област Разград, ориентирани към 

индивидуалните нужди на потребителите. 

град Разград х х х х Финансира се 

проект 

Сдружение 

„Център на НПО 

в  

Разград” 

 

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 

Алтернативна форма за отглеждане на  

деца в риск в семейна среда. Специален 

фокус се поставя върху настаняването на 

деца до 3-годишна възраст. 

Целеви групи: деца с увреждания, деца, 

жертви на насилие или трафик; 

град Разград х х х х Финансира се 

по ОП РЧР 

2014-2020 

Проект 

„Приеми ме 

2015“ 

Община  

Разград 

II. НОВОРАЗКРИВАЩИ  СЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
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: Бременни жени и майки в 

риск да изоставят децата си. 

град Разград х х 

 

х 

 

х 

 

Планирана за 

разкриване 

през 2019 г. 

като ДДД 

Община 

Разград 
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22. Кризисен център  
гр. Разград  

(ДДД) 

капацитет 10  
места 

Подслон, здравна грижа, социални и 

психологически консултации и подкрепа. 

Юридически консултации. 

Целеви групи: Лица, преживели домашно 

насилие, сексуално насилие, трафик на 

хора. 

град Разград х х х х Планирана за 

разкриване 

през 2019 г. 

като ДДД 

Община 

Разград 

 

23. ЦНСТ за 
пълнолетни лица с 

деменция 
гр. Разград 

(ДДД) 

капацитет 2х10 
места 

Резидентна грижа семеен тип за  

лица с увреждания, за които няма 

възможност за връщане в семейна среда. 

Целеви групи: Пълнолетни лица с 

увреждания. 

град Разград х х х х Планирана за 

разкриване 

през 2019 г. 

като ДДД 

Община 

Разград 

 

24. Преходно жилище 
гр. Разград 

(ДДД) 

капацитет 8 места 

Социална услуга, в която лицата водят 

независим начин на живот, подпомогнати от 

професионалисти, с цел подготовка за 

извеждането им от специализирана 

институция. 

Целеви групи: Деца на възраст от 15 до 18 

годишна възраст. 

град Разград х х х х Планирана за 

разкриване 

през 2019 г. 

като 

ДДД/проект 

Община 

Разград 

 

25. Наблюдавано 
жилище 

гр. Разград 
(ДДД) 

капацитет 4 места 

Социална услуга за оказване на подкрепа и 

консултиране на лица, навършили 18 

години, които напускат специализирана 

институция, преходно жилище и им 

предстои да водят независим начин на 

живот. 

Целеви групи: Младежи от 18 до 21 

годишна възраст. 

град Разград х х х х Планирана за 

разкриване 

през 2019 г. 

като 

ДДД/проект 

Община 

Разград 

 

III. МЕЖДУСЕКТОРНИ УСЛУГИ 
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26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 г. 

 

Община 

Разград 

 

 

27. 

 

Здравни медиатори  

4-ма 

(ДДД) 

 

 

Предоставяне на консултативни и 

посреднически услуги на деца и лица от 

уязвими етнически общности; директна 

работа с клиентите чрез съвети, 

консултации и посредничество за достъп до 

здравни услуги. 

Целеви групи: Уязвими малцинствени 

общности: деца; бременни жени; родители 

и бъдещи родители; възрастни хора; 

хронично болни 

 

град Разград, с. 

Раковски, с. 

Стражец и с. 

Ясеновец, общ. 

Разград 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

съгласно СДДД  

за 2019 г. 

 

 

Община 

Разград 

28. 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 

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. 

град Разград х х х х Финансиране 

по проекти и 

собствени 

средства 

СНЦ „Женска 

Независима 

Ромска 

Организация  

Кармен”  

гр. Разград 



12 

 

Целеви групи: Жени от ромски произход и 

техните деца, както и жени от други 

етнически групи. 

 

 

 

 
Съгласувал: 
Радостина Неделчева 
Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград 
 


