
Съществув

ащи По проекти ПВУ

информиране и консултиране и обучение за 

реализиране на социални права и за развиване 

на умения и мобилна превантивна общностна 

работа 0 0 0 14 14 създаване на услуга-14 места 14

информиране и консултиране (специализирано) 0 0 0 48 48 създаване на услуга-40 места 40

застъпничество и посредничество 0 0 0 32 32 създаване на услуга-30 места 30

терапия и рехабилитация 0 0 0 60 60 създаване на услуга-30 места 30

обучение за придобиване на умения 0 0 0 40 40 създаване на услуга-10 места 10

подкрепа за придобиване на трудови умения 0 0 0 16 16 създаване на услуга-10 места 10

дневна грижа за деца с трайни увреждания 0 0 20 22 2 не предприема действия 0

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания 0 0 20 56 36

създаване на нова услуга - 20 

места 20

резидентна грижа за деца без увреждания 0 0 0 6 6 не предприема действия 0

Планиран 

брой места

Социални и интегрирани здравно-

социални услуги

Брой обезпечени места
Максимален  

брой 

потребители 

по критерии

Поле за 

развитие

Действия от страна на 

общината: не 

предприема/промяна броя 

на потребителите 

(увеличаване, 

намаляване)/закриване на 

СУ/ създаване на СУ



резидентна грижа за деца с трайни увреждания 0 0 0 6 6 не предприема действия 0

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

психични разстройства 0 0 0 25 25 не предприема действия 0

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 0 0 0 22 22 не предприема действия 0

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

физически увреждания 0 0 0 20 20

създаване на услуга с 30 места, 

след съгласуване на областно 

ниво 30

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

деменция 0 0 0 8 8 не предприема действия 0

резидентна грижа за пълнолетни лица със 

сетивни увреждания 0 0 0 2 2 не предприема действия 0

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 

възраст без увреждания 0 0 15 34 19

създаване на нова услуга с 30 

места, след съгласуване на 

областно ниво 30

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за деца с трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 0 0 0 2 2 не предприема действия 0

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за пълнолетни лица с трайни увреждания с 

потребност от постоянни медицински грижи 0 0 0 11 11 не предприема действия 0

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи 0 0 0 2 2 не предприема действия 0

осигуряване на подслон за бездомни лица 0 0 0 2 2 не предприема действия 0



осигуряване на подслон за лица в кризисна 

ситуация 0 0 0 3 3 не предприема действия 0

осигуряване на подслон за деца, пострадали от 

домашно насилие и деца, жертви на трафик 0 0 0 3 3 не предприема действия 0

осигуряване на подслон за пълнолетни лица, 

пострадали от домашно  насилие и лица, 

жертви на трафик 0 0 0 3 3

създаване на нова услуга с 10 

места, след съгласуване на 

областно ниво 10

резидентна грижа за младежи до 25 години 0 0 0 0 0 0

здравно-социални услуги за резидентна грижа 

за деца с агресивно и проблемно 

(високорисково) поведение, включително 

младежи до 20 г. 0 0 0 0 0 0

осигуряване на подслон за лица в кризисна 

ситуация - бременни жени и майки в риск 0 0 0 0 0 0



осигуряване на подслон за деца в кризисна 

ситуация 0 0 0 0 0 0



№ Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места № Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места

1 Асистентска подкрепа Общ. Марица, 

гр. Пловдив 

Бул. Марица № 57 а

130

2 Дневна грижа за пълнолетни лица с 

увреждания 

в рамките на община Марица по ПВУ 20

3 Информиране и консултиране

(общодостъпна) и общностна работа

в рамките на община Марица 14

4 Информиране и консултиране

(специализирана)

в рамките на община Марица 40

5 Застъпничество и посредничество в рамките на община Марица 30

7 Терапия и рехабилитация в рамките на община Марица 30

8 Обучение за придобиване на умения в рамките на община Марица 10

9 Подкрепа за придобиване на трудови

умения

в рамките на община Марица 10

№ Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места № Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места

1 резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

Услугата ще бъде изградена по ПВУ в 

рамките на община Марица
30

2

резидентна грижа за лица с физически 

увреждания 

Услугата ще бъде изградена по ПВУ в 

рамките на община Марица
30

№ Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места № Наименование на услугата Място на предоставяне Брой места

1

осигуряване на подслон за пълнолетни 

лица, пострадали от домашно  насилие 

и лица, жертви на трафик

Услугата ще бъде изградена в рамките 

на община Марица
10

СУ и ИЗСУ на областно ниво, които ще се предоставят на територията на общината за потребители от цялата страна 

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Начин на управление на социалните и интегрираните здравно-социални услуги (самостоятелно/в комплекс)

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 СУ на областно ниво, които ще се предоставят на територията на общината след съгласуване с областна управа, съгласно чл. 40 от Наредбата

САМОСТОЯТЕЛНИ СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 СУ  на общинско ниво за предоставянето на които съответната община е установила потребност, въз основа анализирането на критериите по Глава II от Наредбата



Налични*
Максимален брой 

потребители по критерии

1 Асистентска подкрепа 

Общ. Марица, 

гр. Пловдив 

Бул. Марица № 57 а
78 създадена 

промяна броя на потребители на 

130

2

Общностна работа и

информиране /общодостъпна

услуга/

мястото ще се уточнява 

допълнително в рамките на 

община Марица

0 14 несъздадена 

създаване на услуга-14 места

1
Информиране и консултиране

/специализирана услуга/

мястото ще се уточнява 

допълнително в рамките на 

община Марица

0 48 несъздадена 

създаване на услуга-40 места

2. Специализирани социални услуги

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно 

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 МАРИЦА

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

Брой потребители

1. Общодостъпни социални услуги **

№ СУ по чл.15 Място на предоставяне

Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

няма промяна (нп), 

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители



2
Застъпничество и

посредничество

мястото ще се уточнява 

допълнително в рамките на 

община Марица

0 32 несъздадена 

създаване на услуга-30 места

3 Терапия и рехабилитация 

мястото ще се уточнява 

допълнително в рамките на 

община Марица

0 60 несъздадена 

създаване на услуга-30 места

4
Обучение за придобиване на

умения

мястото ще се уточнява 

допълнително в рамките на 

община Марица

0 40 несъздадена 

създаване на услуга-10 места

5
Подкрепа за придобиване на

трудови умения

мястото ще се уточнява 

допълнително в рамките на 

община Марица

0 16 несъздадена 

създаване на услуга-10 места

6
Дневна грижа за пълнолетни

лица с увреждания 

мястото ще се уточнява 

допълнително в рамките на 

община Марица

0 56 несъздадена 

създаване на услуга-20 места

Налични
Максимален брой 

потребители по критерии

Място на предоставяне

Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс 

Раздел 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

Брой потребители

№
СУ по чл.15 т.8 (резидентна 

грижа)

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 



1
резидентна грижа за лица с 

физически увреждания 

Услугата ще бъде изградена по 

ПВУ в рамките на община 

Марица

0 20 планирана по ПВУ разкриване с 30 места 

2

резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

мястото ще се уточнява 

допълнително в рамките на 

община Марица 

0 34 планирана по ПВУ разкриване с 30 места 

Налични
Максимален брой 

потребители по критерии

осигуряване на подслон за 

пълнолетни лица, пострадали от 

домашно  насилие и лица, 

жертви на трафик

Услугата ще бъде изградена в 

рамките на община Марица
0 3 несъздадена разкриване с 10 места 

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

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 

№

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

Раздел 3

СУ или ИЗСУ Място на предоставяне

Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители

Брой потребители



  * Представлява сбор от броя места на съществуващите социални 

услуги, социалните услуги по проект и тези, финансирани по ПВУ

** Общодостъпните социални услуги за информиране, консултиране 

и обучение за реализиране на социални права и за развиване на 

умения и мобилна превантивна общностна работа могат да се 

предоставят всички заедно, като  самостоятелна услуга или в 

комплекс с други СУ, при съобразяване на изискванията, посочени в 

Приложение № 1 и № 4 от Наредбата за качеството на социалните 

услуги.



2024

2025

2025

2. Специализирани социални услуги

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно 

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 МАРИЦА

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

1. Общодостъпни социални услуги **

Година на промяна на статуса 

(ако е приложимо)



2025

2025

2025

2025

2025

Година на промяна на статуса 

(ако е приложимо)

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс 

Раздел 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 



2025

2025

2025

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

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

Раздел 3

Година на промяна на статуса 

(ако е приложимо)
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