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Увод 
Необходимостта от разработването и приемането на Анализ на 

потребностите на социални услуги на общинско и областно ниво, които се 

финансират изцяло или частично от държавния бюджет произтича, както 

от рамките на законодателството в социалната сфера, така и от следните 

обществено значими фактори: 

 Специфичния демографски модел на Община Лъки. 

 Демографското състояние и произтичащите от него очаквания за 

промяна на  потребностите на целевите групи и потребители на 

услуги. Идентифициране на нови  бенефициенти и нови 

потребности. 

 Необходимостта от координация – както на ниво общински 

структури, така и с другите институции и партньорска мрежа, с цел 

повишаване на ефективността  и качеството на реализацията и 

контрола на социалните услуги. 

 Ангажиментите ни като орган на местното самоуправление – засилен 

процес на децентрализиране на социалните услуги и делегирането 

им от централната власт към регионите и общините. Реализирането 

на държавни приоритети в социалната  сфера.     

Териториален обхват – община Лъки, като за анализ са ползвани 

данни основно от 2021г. и предходни, като са включени предоставяните 

услуги и форми на подкрепа, обхвата на целевата група и основните 

акценти (приоритети) при предоставянето на услугите.  

1 Методология  
Анализът на потребностите на социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет е разработен чрез събиране и анализиране на информацията за 

дейности и настоящи и потенциални потребители, както и целеви групи.  

При изготвянето му е взета информация от служба ГРАО, Национален 

статистически институт, Дирекция „Социално подпомагане“ – 

гр.Асеновград, Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Асеновград и други 

институции.  

Използвана е информация от социалните услуги, предоставяни в 

община Лъки през 2020-2021г. и към момента на неговото изготвяне. 

Анализът е изготвен от Общинска администрация и предоставен за 

обществена дискусия и обсъждане, а в последствие и за приемане от 

Общински съвет – Лъки. 

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; 
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 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   

Методи:  

- Събиране и анализиране на данни и информация за община Лъки по 

отношение на предоставянето на социални услуги и нуждата от нови 

такива; 

Източници на информация: 

- Използвани са данни, предоставени от: ГРАО, Националния 

статистически институт; ДСП, ДБТ и др. 

- Общинска администрация – гр.Лъки, данни за наличните СУ но 

територията на общината. 

 

2 Показателите в общината по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
В този раздел са посочени показателите в общината по критериите за 

всички социални и интегрирани здравно-социални услуги (съгласно 

посочените в Глава втора от Наредбата за планиране на социалните 

услуги).  

За онагледяване данните са попълнени в дадената по-долу таблица, 

като  общината е проследила за тяхната коректност. Данните по-долу са 

само въз основа на официални източници на информация, посочени в чл.3 

ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги.  

 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община Лъки. 

(брой) 

1 общ брой на населението  2 305 

2 общ брой на пълнолетните лица 1 333 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  159 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  813 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  386 

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

възраст  4 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  66 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  390 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  164 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  4 
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11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  31 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  167 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 19 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 1 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 49 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 4 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 278 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 18 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 5 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 5 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 35 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 3 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 513 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 135 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 4 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 70 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 31 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 140 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 140 

 

В т.15 на таблицата е включен и броят на потребителите на съществуващия Дом за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Джурково.  

Данните са към 31.12.2021г. от служба ГРАО. 

 

3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

В този раздел се прави описание на всички съществуващи социални услуги, 

които функционират на територията на общината към момента на изготвянето на 

анализа. В раздела се включват: 1. социалните услуги, които са изцяло или частично 

делегирани от държавата дейности (ДДД); 2. социални  и интегрирани здравно-
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социални услуги, които се финансират с европейски средства (по проекти) и предстои 

да станат ДДД, след приключването на проектните дейности; 3. интегрирани 

здравно-социални услуги се описват само от общините, на чиито територия 

функционира ЦНСТДУППМГ, а това са общините Габрово, Монтана, Перник, 

Пловдив, Русе, София и Търговище 

В описанието не се включват съществуващите домове за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за 

пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни 

нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция, които се финансират от 

държавния бюджет и се управляват от общините. 

Единственият вид дом, който следва да бъде описан в анализите е Домът за стари 

хора, тъй като домовете за стари хора ще бъдат включени в Националната карта за 

социални услуги като част от резидентната грижа за възрастни хора в 

надтрудоспособна възраст. (§35, ал. 1 от ПЗР на ЗСУ). 

 

Социални услуги – делегирани от държавата дейности 
 

3.1 Социални услуги 

Важно! Съгласно указанията в този раздел не се включват 

съществуващите домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 

какъвто е съществуващият Дом за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост – с.Джурково, община Лъки. Информация за него е 

поместена в т.7.1.1. 

 

3.1.1. Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 

Социална услуга „Асистентска подкрепа“  

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Лъки, област 

Пловдив стартира в началото на 2021г., по чл.15.т.10 от ЗСУ, като 

Социална услуга „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална 

услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на 

деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на 

длъжност „Социален асистент“. 

СУ „АП“ обхваща за целева група: 

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания 

с определена чужда помощ, които не ползват „Асистенска подкрепа“, 

помощ за осигуряване на „Асистентска подкрепа“ или за които не се 

получава помощ за грижа в домашна среда по друг закон; 

- лица  в надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на 

намалена трудоспособност. 

 Капацитетът на СУ „АП“ е 18 потребители. За 2021г. СУ „АП“ в 

община Лъки обхвана 14 потребители. А през 2022г. – общо: 18. 

потребители.  За всички бяха предоставяни необходимите им грижи, като 

за всеки потребител бе изготвен индивидуален план съобразно неговите 

нужди, по който социалният асистент работеше праз годината, като за 
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периода няма получени жалби и сигнали за нарушаване на график за 

предоставяне на услугата или нейното качество.  

СУ „АП“ създава условия за индивидуални грижи за съответния 

потребител, като подобрява качеството на живота му. В община Лъки за 

2021г. 100% от потребителите са в невъзможност за самообслужване. 

Грижите по СУ „АП“ дават условия за достоен живот на хора в тежко 

здравословно състояние и са решаващи за техния по-добър живот. 

При предоставяне на услугата, графикът за работа се съгласува с 

потребителя и има възможност за гъвкавост. 

Социалните асистенти са назначени на непълно работно време. При 

необходимост съобразено с нуждите и желанието на потребителя може да 

настъпи промяна във времевия диапазон, в който се изпълнява работното 

време, например: за придружаване до личен лекар или друго. 

 

Предоставяне на Социална услуга „Личен асистент“ по 

Механизма лична помощ територията на община Лъки стартира на 

01.09.2019г., с основна цел осигуряване на лична помощ за подпомагане 

ползвателите на лична помощ да упражняват основните си права, да имат 

възможност за избор, независим живот, активно включване и участие в 

обществото и достъп до услуги и дейности, които считаме, че в значителна 

степен са постигнати.  

Това е услуга, която се предоставя в домашна среда. 

До 31.12.2021г. ползвателите на лична помощ са: 

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто 

вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност; 

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто 

вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност; 

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто 

вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност. 

От 01.01.2021г. ползватели на лична помощ са: 

1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане 

или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда 

помощ; 

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на 

трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ. 

Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението 

по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, съгласно Методиката за 

извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за 

хората с увреждания, въз основа на четири степени на зависимост от 

интензивна подкрепа. 

Чрез включване в Механизма лична помощ хората с увреждане в 

голяма степен успяват да преодоляват ограниченията в ежедневието си от 

всякакво естество, подобрява се емоционалното им състояние поради 
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осигурената помощ при общуване и поддържане на социални контакти, 

както и придвижване, като при тези в по-тежко здравословно състояние, 

непозволяващо придвижване или ежедневно излизане извън дома, 

ежедневния контакт с личния асистент допринася за подобряване на 

емоционалното състояние.  

В 90% от случаите личният асистент е член на близкия семеен кръг, 

което отчитаме като положителна тенденция поради това, че ползвателите 

получават грижи и помощ и в часовете, извън договорените по график, 

както и гъвкавост при неотложни нужди, влошаване на здравословното 

състояние или други нужди.   

Няма постъпили сигнали и жалби. Няма данни за злоупотреби.  

Поради установените ползи за хората с увреждане от работата на 

механизма, подобряване качеството им на живот, както и високото ниво на 

удовлетвореност, същите подчертават необходимостта от продължаване 

действието на механизма лична помощ, тъй като при прекратяване биха се 

оказали в невъзможност за осъществяване жизненоважни дейности, 

независим живот и риск от социална изолация. 

Може да се каже, че целите при предоставяне на Механизъм лична 

помощ за периода от 01.09.2019г. до 31.12.2022г. са постигнати в много 

добра степен, като включените ползватели са със сериозни увреждания, с 

определен висок  процент нетрудоспособност и чужда помощ и за тях 

грижите на личните асистенти са ежедневна и жизненоважна 

необходимост 

 

Изводи: 

 В община Лъки съществува мрежа от социални услуги за възрастни, 

съобразена с броя на населението и тенденцията към застаряване на 

населението.  

 Всички действащи социални услуги на територията на община Лъки 

са достъпни за целевите групи.  

 Единствен доставчик на социални услуги е общината, няма други  

доставчици, което е фактор за нисък брой разкрити социални услуги, 

но услугите са съобразени с брой население и численост на целевите 

групи. 

 Липсват институции за социални услуги и дневни форми за социално 

обслужване на хора с увреждания. Липсват регистрирани НПО на 

територията на общината, работещи в сферата на социалните услуги. 

Липсва домашен социален патронаж. БЧК, НПО, частен сектор и и 

други.  

 Предоставят се услуги в домашна среда. Броят  на деца от рискови 

групи е малък. Социалните услуги за деца са само за услуги като 

личен асистент и социален асистент, т.е. обезпечени с държавно 

финансиране.  
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Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – НЯМА  

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:…

… 

   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). 

 

 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с Програма „Ранна интервенция 

на уврежданията“) – НЯМА 
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:…

… 

   1. дневна грижа; 

2.информиране и консултиране; 

3.застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения ; 

6. подкрепа за придобиване на 

трудови умения (за младежи над 

16-годишна възраст). 

 

 

Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания – НЯМА 
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:…

… 

   1. дневна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения. 

 

 

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – НЯМА 
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:…

… 

   1. дневна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. общностна работа; 

4. застъпничество и 

посредничество; 

5. терапия и рехабилитация; 

6. обучение за придобиване на 

умения; 

7. подкрепа за придобиване на 

трудови умения (за младежи над 

16-годишна възраст). 
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Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа – НЯМА 
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:…

… 

   1. дневна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения; 

6. подкрепа за придобиване на 

трудови умения (за младежи над 

16-годишна възраст); 

7. резидентна грижа - от 

понеделник до петък. 

 

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – НЯМА 
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:…

… 

   1. дневна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения; 

6. подкрепа за придобиване на 

трудови умения.. 

 

 

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания – НЯМА 
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:…

… 

   1. дневна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения. 

 

 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа – НЯМА 
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:…

… 

   1. дневна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения; 

6. подкрепа за придобиване на 

трудови умения; 

7. резидентна грижа - от 

понеделник до петък. 
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 Дневен център за стари хора – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. застъпничество и 

посредничество; 

3. обучение за придобиване на 

умения. 

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи  – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения; 

6. подкрепа за придобиване на 

трудови умения (за младежи над 

16-годишна възраст). 

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи (с 

Програма „Ранна интервенция на уврежданията“) – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения; 

6. подкрепа за придобиване на 

трудови умения (за младежи над 

16-годишна възраст). 

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

умения; 

6. подкрепа за придобиване на 

трудови умения. 

 

 

Център за обществена подкрепа – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 
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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). 

 

Общностен център за деца и семейства – НЯМА 
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:…

… 

   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). 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране  

3. застъпничество и посредничество; 

4. обучение за придобиване на умения. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране;  

3. застъпничество и посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на умения. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 

НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и посредничество; 

4. терапия и рехабилитация (; 

5. обучение за придобиване на умения. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – НЯМА 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

Извършвани дейности, съотносими към 

услугите по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 
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за 2022 г. в 

брой. 

Адрес:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране;  

3. застъпничество и посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на умения. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания – 

НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и посредничество; 

4. обучение за придобиване на умения. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – 

НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на умения. 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за стари хора – НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране. 
 

 

Център за временно настаняване – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. застъпничество и посредничество; 

3. осигуряване на подслон (за бездомни 

лица). 

 

 

Кризисен център за деца – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. застъпничество и посредничество; 

3. терапия и рехабилитация; 

4. обучение за придобиване на умения; 

5. осигуряване на подслон (за деца, 

пострадали от домашно насилие, и за деца 

- жертви на трафик). 
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Кризисен център за пълнолетни лица – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. застъпничество и посредничество; 

3. терапия и рехабилитация; 

4. обучение за придобиване на умения; 

5. осигуряване на подслон (за лица, 

пострадали от домашно насилие, и за лица 

- жертви на трафик). 

 

 

Приют 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. осигуряване на подслон (за бездомни 

лица). 

 

 

Звено „Майка и бебе“ – НЯМА 
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:…

… 

   1. информиране и консултиране; 

2. застъпничество и посредничество; 

3. терапия и рехабилитация (само 

стандартите за терапия; 

4. обучение за придобиване на умения; 

5. осигуряване на подслон (за бременни 

жени, за майки с деца до 3-годишна възраст, 

както и за другите деца, които придружават 

майката и са навършили 3-годишна възраст). 

 

 

Център за работа с деца на улицата – НЯМА 
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:…

… 

   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). 

 

 

Преходно жилище – НЯМА 
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:…    1. резидентна грижа;  
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… 2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и посредничество; 

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на умения. 

 

Наблюдавано жилище – НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. застъпничество и посредничество; 

3. информиране и консултиране. 

 

 

Защитено жилище за лица с психични разстройства – НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и посредничество; 

4. обучение за придобиване на умения. 

 

 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране ; 

3. застъпничество и посредничество; 

4. обучение за придобиване на умения. 

 

 

Защитено жилище за лица с физически увреждания – НЯМА 
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:…

… 

   1. резидентна грижа; 

2. информиране и консултиране; 

3. застъпничество и посредничество; 

4.обучение за придобиване на умения. 

 

 

 

Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой лица, 

администриращи 

услугата 

Териториален обхват 

Адрес:г

р.Лъки 

18 18 0 12 1 Община 

Лъки - Град 

Лъки и 

съставните 

общински 

села 
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Дом за стари хора – НЯМА 
Място Брой 

места 

Посочва 

се 

средного

дишна 

заетост 

за 2022 г. 

в брой. 

Лежащи 

лица1  

Брой 

Извършвани дейности, съотносими 

към услугите по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес:…

… 

   1. резидентна грижа (за лица в 

надтрудоспособна възраст); 

2. информиране и консултиране. 

 

 

3.1.1 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани 

от оперативни програми – НЯМА 

 
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 

Заетост
2 

брой 

Проект с 

наименование: 

……………………… 

………………………/ 

наименование на 

услугата 

гр. ….. с адрес: ул. 

„……“ №… 

  Информиране и 

консултиране; 

Общностна работа; 

Застъпничество и 

посредничество; 

……………………. 

…………………… 

   

 

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности в община Лъки  
Интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи се описва само от 

общините, на чиито територии функционират центрове за настаняване от семеен 

тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи 

(ЦНСТДУППМГ). Това са общините Габрово, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, София 

и Търговище 

 

ВАЖНО: Попълва се само от изброените по-горе общини 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност 

от постоянни медицински грижи – НЯМА 
Място Брой 

места  

Средного

дишна 

заетост 

за 2022 г. 

в брой. 

Лежащи 

лица3  

брой 

Извършвани дейности, съотносими към 

услугите по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес:…

… 

   1.интегрирана здравно-социална 

услуга за резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи; 

2.информиране и консултиране; 

3.застъпничество и посредничество; 

4. обучение за придобиване на 

умения. 

 

                                                 
1 Настанени лица с потребност от постоянни медицински грижи 
2 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  

3 Настанени лица с потребност от постоянни медицински грижи 
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4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Лъки 
За Социална услуга – Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

– с.Джурково може да бъде уточнено, че капацитетът е 40 места и е 

запълнен.  

- СУ „Асистентска подкрепа“ е с капацитет 18 потребители 

- Предоставяне на лична помощ по Механизма за лична помощ за   

За двете социалните услуги към момента на разработване на анализа 

няма чакащи кандидат-потребители, които да отговарят на условията и са 

внесли заявления за предоставяне на услугите.  

Данните за потенциалните кандидати на услугите са обобщени и са 

видни от Приложение №1 – Таблица желаещи, където са посочени общ 

брой на желаещите да ползват социалните услуги по видове услуги и групи 

потребители. 

 

 

Данните за желаещите по видове услуги са отразени и са обобщени в 

Приложение № 1 – таблица желаещи. 
 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Лъки 

  
5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

1. Вид социална услуга ДПЛУИ- с.Джурково, брой потребители от други 

общини – 1 

2. Вид социалната услуга ЛА по Механизъм лична помощ, брой потребители от 

други общини – 0   

3. Вид социалната услуга Асистентска подкрепа, брой потребители от други 

общини – 0  

 

5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани 

здравно-социални услуги 
Интегрирана здравно-социална услуга ЦНСТДУППМГ…..  

брой потребители от други общини……………  

Попълва се само от общините Габрово, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, 

София и Търговище 
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6 Информация за демографското развитие в община 

Лъки 
     Селищната мрежа, обхваща 9 населени места, от които един град и 8 

села.   

Общината като цяло се характеризира с ниска гъстота на 

населението. Характеристиката на населените места, включени в обхвата 

на територията на община Лъки от гледна точка на тяхната дисперсност  

показва, че тя обхваща:  

 общинския център – гр.Лъки, който е с население под 5 хил.жители 

 и 8 населени места  

Динамиката на населението в община Лъки показва, че населението 

намалява. Тенденцията за намаляване е видима както за града, така и за 

селата в общината. 

Не може да не отчетем факта, че Лъки е признато за населено място 

през 1959г., а обявено за град през 1969г, т.е. то е младо населено място, 

като са развити само определени отрасли на стопанския живот – минно-

добивната и преработвателна промишленост, горско стопанство и 

дърводобив, производство на плетива. Това са и основните отрасли, 

осигуряващи заетост, която влияе на безработицата и на миграционните 

процеси.   

От 198 г. започва ускорената загуба на население в общината както в 

града, така и в селата. Този процес води до обезлюдяването на селата в 

общината и към 2019г. пет от тях са с население под 50 човека 
 

 

Данни/информация за демографското развитие в община Лъки за последните 5 

години /Данни от служба ГРАО/: 

    2021 2020 2019 2018 2017 
       

Общ брой на населението  брой 2 305   2 643  2 730  2 807  2 908 

Раждаемост брой  1 0  4  1  1  

Смъртност брой 35 43 27 29 20 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -34 -43 -23 -28 -19 

Заселени брой  39         

Изселени брой  73         

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -34     

Гъстота на населението бр. души на кв. 

км. 
7,88  8,11  8,37  8,61  8,92  

Брой градско население брой  1 891  1 967  2 038  2 095  2 150 

Брой селско население брой  656  676  692  712  758 

 

Данни за населението по пол и трудоспособна възраст /Данни - НСИ/ 

 Общо  

От тях 

мъже 

 

От тях 

жени 

Общо  

в 

града 

 

От тях 

мъже 

 

От тях 

жени 
       

Население под, във и 

надтрудоспособна възраст 

2 305 1 102 1 203 1 697 834 863 
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към 31.12.20212г. 

Под трудоспособна възраст 159 82 77 142 75 67 

В трудоспособна възраст 1 333 710 623 1 041 559 482 

Над  трудоспособна възраст 813 310 503 514 200 314 

 

Въз основа на гореизложените данни може да се направят следните 

изводи:   

- Налице е обща тенденция към намаляване броя на населението като 

цяло в общината.  

- Наблюдава се трайна тенденция към обезлюдяване на селата и 

общинския център. Миграционните процеси имат постоянен 

характер. Свързани са най-вече с безработицата и липсата на 

алтернативи за заетост.  

- Естественият прираст е отрицателен, което е знак за нарастване на 

броя и делът на  възрастното население и намаляват тези на младите 

генерации; 

- Докато големите общински центрове и областни градове  разчитат на 

общата миграция, гр.Лъки не е притегателен център, поради липсата 

на възможности за: трайна трудова заетост, получаване на 

професионално образование и перспектива за развитие. Голяма част 

от трудоспособното население е с временно пребиваващ характер. 
 

7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Лъки 
 

Информацията в този раздел се предоставя по видове и ресурси за 

наличната образователна, здравна и социална инфраструктура. 

При изписването на този раздел са използвани анализи за социалните 

услуги от предходни години, общински документи и данни, както и   

икономически анализи, включени в Плана за интегрирано развитие на 

община Лъки (ПИРО) 2021-2027 г., който е основополагащ, стратегически 

документ и важен инструмент за управлението на общината за посочения 

период от седем години.  

 

7.1 Социална инфраструктура 

На територията на община Лъки се предоставят следните социални 

услуги:  

- Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Джурково 

- Социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

- Предоставяне на СУ по Механизма за лична помощ. 

 

7.1.1 Социални услуги 
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 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Джурково, 

община Лъки - специализирана институция, финансирана от държавата, а 

специализираните социални услуги се планират на областно ниво за 

удовлетворяване потребностите на населението. 

В специализираните институции (домове) хората са отделени от 

своята домашна среда. В тях се настаняват лица, за които са изчерпани 

възможностите за извършване на услуги в общността. Макар и да са форми 

на социални услуги, специализираните институции следва да бъдат крайна 

възможност, която да се предлага на  потребителите. Въпреки това, 

специализираните институции в България са традиционна форма за 

предоставяне на социални услуги.  

В Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Джурково са 

настанени общо 40 лица с умствена изостаналост над 18г., от които 5 мъже 

и 35 жени. Повечето потребители нямат близки, външните посещения са 

редки. Услугата функционира 12 години. 

 В социалното заведение персоналът полага денонощна грижа, 

свързана със  здравното обслужване и личната хигиена,  осигуряването на 

подходяща  храна, задоволяване на ежедневни битови потребности, както 

и потребности в свободното време.   

В ДПЛУИ – с.Джурково се предоставят социални услуги на 

пълнолетни лица с трайни увреждания с определена степен на намалена 

работоспособност над 50%, които не могат самостоятелно да задоволяват 

своите ежедневни потребности. Резидентната  грижа може да се ползва в 

комбинация с други социални, здравни, образователни и др. услуги в 

съответствие с потребностите на лицата. Услугите се предоставят 

дългосрочно и денонощно в специализираната среда.  

При капацитет 40 места, социалното заведение е с пълна заетост.  

За удовлетворяване на ежедневните битови потребности и 

потребностите в свободното време персоналът полага денонощни грижи.   

На потребителите се осигурява подкрепа за водене на самостоятелен 

начин на живот, както и задоволяване на ежедневните потребности от 

хранене, обличане, обуване, лична хигиена и др. За задоволяване на 

здравите потребности са осигуряват снабдяване с медикаменти, 

медицинска помощ, организиране на профилактични прегледи, 

консултации и др. За всеки потребител е изготвен подробен индивидуален 

план за работа след оценка на потребностите от подкрепа и формулиране 

на целите, които следва да бъдат постигнати. 

За потребители се организира свободното време чрез спорт, 

екскурзии, почивки, културни и др.дейности.  

За потребителите на услугата се извършва още: информиране и 

консултиране, застъпничество и посредничество, терапия, обучения за 

придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения 
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 Социална услуга „Асистентска подкрепа“  

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която 

включва подкрепа от асистент за: 

1. самообслужване; 

2. движение и придвижване; 

3. промяна и поддържане на позицията на тялото; 

4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

5. комуникация. 

    Асистентска подкрепа ще се предоставя за: 

1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен 

на намалена работоспособност; 

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с 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. 

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се 

финансира от държавния бюджет, се извършва само от общината, 

предоставяща услугата. 

В община Лъки СУ „Асистентска подкрепа“ стартира от 

01.03.2021г., като общината организира и администрира предоставянето на 

асистентската подкрепа чрез назначаване на социални асистенти.  

Капацитетът на услугата е, както следва: 

2021г.– 18 потребители,  

2022г. – 18 потребители.  

 

 Предоставяне на Лична помощ  

„Личната помощ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в 

обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните 

им потребности от личен, домашен или социален характер и за 

преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. 

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в 

Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019г. за включване в Механизма за лична 

помощ. В община Лъки стартира от 01.09.2019г. 

 Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на 

потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична 

помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Асеновград заявява чрез 

подаване на заявление-декларация до клета на общината искане за 

предоставяне на лична помощ, като декларира, че няма да получава друга 

подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който 

ще се предоставя механизмът лична помощ. 

 Броят на потребителите по Механизма за лична помощ е съобразно 

издадените направление от ДСП и е както следва: 

2019г. – 6 ползватели на лична помощ,  

2020г. – 29 ползватели на лична помощ,  

2021г.– 24 ползватели на лична помощ,  

2022г. – 33 ползватели на лична помощ.  
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7.1.2 Жилищни условия 

Предвид ниската гъстота на населението може да се каже, че жилищни 

проблеми не са налице. За това влияе и ниското ниво на безработица – 

около 3%.  

Застрояването на общинския център е от жилищни блокове и семейни 

къщи. Селата – от семейни къщи. Общото състояние на жилищният фонд е 

добро. В града по проекти е извършено саниране на два жилищни блока.  

Съгласно данни от преброяването на населението през 2021г., както и 

предходни преброявания, в община Лъки няма етнически малцинства, 

както и уязвими малцинствени групи и съответните свързани с това 

проблеми по отношение на образование, жилищни условия, безработица и 

други. Няма изградени социални жилища.  

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 

През общината не преминават значими транспортни коридори, като 

достъпът е изцяло автомобилен. 

Основните пространствени делители на територията са пътищата, част 

от републиканската  и общинска пътна мрежи, но техните трасета са 

предопределени от природно-географските условия в общината. 

Общинският град Лъки е с разположение като център, а селата от 

общината като лъчи от него на разстояние 10-21 км. Целогодишно се 

поддържат проходими пътищата и се полагат усилия да бъдат проходими и 

безопасни и при зимни условия. 

Утвърдена е транспортна схема. За част от селата общественият 

транспорт е в определени дни от седмицата, а не ежедневен. 

 

7.2 Образование  

Община Лъки е най-малката община на територията на Област 

Пловдив. Областният й център – гр.Лъки съществува като населено място 

от 60г. и като град от 50г. Спецификата на формирането и разрастването на 

Лъки като община се е отразило и на изграждането училищна мрежа. В 

общината функционира едно единствено училище и една единствена 

детска градина. Други образователни институции няма. 

Детска градина „Юрий Гагарин“ – гр.Лъки е възможността децата, 

задължително подлежащи на предучилищна подготовка, да бъдат 

обхванати. Функционира с 2 разновъзрастови целодневни групи и една 

яслена група. Деца със СОП в ДГ – 0. Детската градина е в списъка на 

защитените детски градини и училища на РБългария.  

Средно училище „Христо Ботев“ – гр.Лъки обхваща всички ученици от 

I до XII клас на територията на общината. Деца със СОП – 2. За 

пътуващите ученици от селата в общината е осигурен ежедневен транспорт 

и целодневна организация на учебния процес. 
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Училището разполага с достатъчна материална база, но броят на 

учениците в него постоянно намалява. Въпреки че училището предлага 

паралелки до 12-ти клас, повечето деца в общината след 7-ми клас 

продължават образованието си в гр.Асеновград или гр.Пловдив. 

След завършване на средно образование, учениците от община Лъки 

продължават образованието си най-често във висши учебни заведения в 

гр.Пловдив, като е налице тенденция след завършване на висше 

образование, те да търся реализация в големите градове и не се връщат 

обратно в родното място. Това е още един от факторите оказващ влияние 

върху задълбочаване на демографските проблеми. Училището е в списъка 

на защитените и в списъка на средищните училища в РБългария.  

В двете образователни институции са обхванати всички деца, с години 

няма отпаднали ученици, които са задължително подлежащи. 

Успеваемостта е много добра, което се вижда от резултатите от 

кандидатстването на учениците след VII и XII клас. 

 Изводи: 

- Достъпът до образование се осигурен на територията на община 

Лъки 

- Стремежът към образование по желание профили и специалности 

мотивира учениците от общината да продължат в учебни заведения 

в областния и други градове; 

- Налице е тенденция към младежите със средно и висше образование 

да търсят реализация извън общината, което задълбочава 

демографските проблеми. 

 

           Приложение № 2 – таблица образование.  

 

7.3 Здравеопазване 

В Община Лъки функционира една групова практика за първична 

извънболнична медицинска помощ, която обслужва населението от града и 

осемте съставни населени места на Общината, като осъществяват своята 

дейност на база договор с Районната здравноосигурителна каса. 

Практикуващи в нея са двама лекари, които са обхванали като лични 

лекари населението на общината – деца и пълнолетни лица.   

С договори към Районната здравноосигурителна каса функционират и 

два стоматологични кабинета. 

На територията на общината няма нито една аптека с договор към 

НЗОК. 

Функционира една лаборатория за изследвания.  

Разкрит е Филиал за спешна медицинска помощ, който обслужва 

населението от цялата община.  

„Възстановителен център Лъки” ЕООД  На територията на Община 

Лъки осъществява своята дейност „Възстановител център -  Лъки” ЕООД с 

предмет на дейност лечение на болести на обмяната на веществата и 

наднормено тегло. 
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Лечебното заведение е регистрирано по Търговския закон от 2017 

година и има предмет на дейност – лечение на болести на обмяната на 

веществата и наднормено тегло. Капацитетът на болницата е 50 болнични 

легла. Във Възстановителния център работи персонал от 15 човека – 

рехабилитатори, медицински сестри, рецепционистки и камериерки. 

Постигнатите от пациентите отлични резултати са предпоставка за 

тяхно пребиваване за следващ пореден път. Ръководството на Центъра е 

насочило усилията си към осигуряване на по-добри условия и комфорт на 

болните. http://www.otslabni-bg.net  

На територията няма ДКЦ, няма и каквато и да е многопрофилна или 

специализирана болница. Пациентите от общината търсят медицинска 

помощ чрез здравните и лечебни заведения най-често на територията на 

град Асеновград и град Пловдив. Затрудненията за достъп до лечебни 

заведения са свързани с географската характеристика на общината, като 

релеф и отдалеченост, както и с необходимостта от транспорт.  

Изводи:  

- Липсата на здравни и лечебни заведения, както и отдалечеността на 

района, затрудняват достъпа до медицински грижи и помощ 

пациентите. Това е още по-тежък фактор за хората със сериозни 

заболявания. 

- Липсата на аптека с договор към НЗОК води до затруднения в 

доставката на лекарствени средства. 

     Приложение № 3 - Таблица здравеопазване 
 

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 

Персоналът в ДПЛУИ – с.Джурково е разпределен по длъжности, както 

следва:  

Директор - 1 

Социален работник - 1 

Кинезитерапевт – 0,5 свободна 

Логопед – 0,5 свободна 

Трудотерапевт – 1  

Лекар – 1 свободна 

Медицински сестри – 6, от които 1 свободна 

Психолог – 0,5 свободна  

Санитари – 7  

Огняр – 1  

Готвач, помощник, работник-кухня – 3   

Домакин – 1  

Касиер-счетоводител – 1  

Шофьор и работник-поддръжка – 1 

Шофьор – 0,5  

Общо: 26 

 

Видима е необходимостта от попълване на кадровия състав с лекар и 

медицински сестри, логопед и психолог. Освен това, по мнение на 

http://www.otslabni-bg.net/
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ръководството на Дома, е добре да бъде увеличен щатния състав с 

трудотерапевт и социален работник, за да повиши качеството на услугата.  

Фактори оказващи влияние върху кадровата обезпеченост: 

- Липсата на кадри с подходящо образование, мотивирани за работа в 

социална институция; 

- Отделечеността е също решаваща и не провокира интерес у млади, 

образовани и квалифицирани кадри. 

 

За услугите Социален асистент за реализиране на Социална услуга 

„Асистентска подкрепа“ и Лична помощ чрез назначаване на Личен 

асистент по Закона за личната помощ най-често кандидатите за 

предоставяне на услугата като асистенти са от семейството, като имат опит 

в гледане на болен, в по-редки случаи кандидатстват по-далечни близки, 

роднини, съседи. Тъй като услугите са почасови и не осигуряват пълно 

работно време, интересът на младите хора към предоставяне на този вид 

услуги не е голям.  

Заетостта като социални асистенти е: 

- през 2021г. е 12 социални асистенти за 18 потребители, 

- през  2022г. е 12 социални асистенти за 18 потребители, 

а на лични асистенти: 

- 2019г. – 6 лични асистенти за 6 ползватели на лична помощ,  

- 2020г. – 29 лични асистенти за 29 ползватели на лична помощ, 

- 2021г.– 24 лични асистенти за 24 ползватели на лична помощ,  

- 2022г. – 33 лични асистенти за 33 ползватели на лична помощ  

 

Администрирането на тези услуги е от служители на общината, като им 

са възложени тези функции и отговорности чрез договори за извършване 

на определена работа.  

Общият брой на служителите по утвърдените щатни разписания и 

действителната заетост на персонала по видове СУ, се представя в 

таблица: Приложение № 4 – таблица персонал 
 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 

По данни от декември  2021г.на Териториална дирекция „Бюро по 

труда” общорегистрираните безработни лица от Община Лъки възлизат на 

39 човека, от които: 

-  мъже – 18, жени – 21; 

- с висше образование – 5, със средно – 23, с основно – 11; 

при което равнището на безработица е 3,05%, а икономически активното 

население наброява 1279 души. 

Последните  данни (декември 2022г.) на ТД„БТ”  са сходни. 

Общорегистрираните безработни лица от Община Лъки възлизат на 36 

човека, , от които: 
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- мъже – 17, жени – 19; 

- с висше образование – 3, със средно – 29, с основно – 4; 

при което равнището на безработица е 2,81%, а икономически активното 

население наброява 1279 души 

По отношение осигуряване на работна ръка в социалните услуги 

може да се каже, че трудностите са сериозни поради липса на безработни 

лица с подходящи специалности, като медицинско образование; с 

образование в областта на „Хуманитарните науки“; с предишен опит в 

социалните услуги и други. 

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги: 

Една от основните задачи относно кадровото обезпечаване на 

служители в социалната сфера е обезпечавайки щатния състав в ДПЛУИ – 

с.Джурково, където има незаети бройки за лекар, медицински сестри, 

кинезитерапевт, логопед, психолог. На територията на общината няма 

кадри с необходимото образование, които да са кандидати за тези 

длъжности. Назначаването на правоспособни лица на тези длъжности би 

осигурило по-добро качество на услугата. 

За кандидатстване като лични и социални асистенти може да се каже, 

че основният проблем е ниската мотивация на младите хора за такъв 

работа на фона на тенденцията за застаряване на населението в общината. 

 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
Демографските данни ясно показват застаряване на населението на 

общината, което неминуемо ще доведе до повишаване броя на възрастните 

хора, самотните възрастни хора и пълнолетните лица и лицата в 

надтрудоспособна възраст с увреждания и невъзможност да се 

самообслужват.  

В същото време в общината няма квалифицирани медицински и други 

специалисти, които да участват в процеса по предоставяне на социални 

услуги.  

Общината, като единствен доставчик на социални услуги, се е 

ориентирала в предоставянето на услуги, които са с държавно 

финансиране.  

 

10 Изводи 
 Услугите на територията на община Лъки са малко като брой, но от 

изключителна важност, за да могат хората от най-малката и отдалечена 

община в област Пловдив да получат социална закрила.  

 Капацитетът на социалните услуги е съобразен с реалните нужди на 

общината.  
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 Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Джурково 

разполага с необходимия капацитет в предоставянето на социалната 

услуга. В най-близко време ръководството му трябва да намери 

възможност за окомплектоване на персонала със специалисти – лекар, 

медицински сестри, психолог, логопед. 

 Общината има опит в предоставяне на социални услуги чрез 

назначаване на социални асистенти за реализиране на  социална услуга 

„Асистентска подкрепа“ и на лични асистенти по Механизма за лична 

помощ. Предвид възрастовата структура и тенденции за обезлюдяване 

на района, предоставянето на тези услуги става все по-решаващо за 

достоен живот на най-нуждаещите се жители на общината.  
 

Препоръки: 

- Запазване на съществуващите социални услуги в община Лъки: 

ДПЛУИ – с.Джурково, Социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

и Предоставяне на лична помощ по Механизма за лична помощ 

- Добро междуинституционално сътрудничество по отношение 

предоставяне на социални услуги. 

- Търсене на възможности за подобряване на качеството на СУ, 

реализирани на територията на община Лъки. 

 
 Изведените препоръки ще са основата на предложението на общината за 

СУ, които ще влязат в националната карта. 

 

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 – декомпозиране не е направено, поради 

обективните данни и видове услуги 

Приложение № 7 

 


