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

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

Раздел 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКИ НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЩИНАТА И 
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ 

№ СУ по чл.15 Място на предоставяне 

Брой потребители Статус към момента на 
извършването на анализа 
(създадена/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 

Година на 
промяна на 
статуса (ако 

е 
приложимо) 

Налични* 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

1. Общодостъпни социални услуги ** 

 
       

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс 

                

2. Специализирани социални услуги 

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно  

1 Аситентска подкрепа 
Гр. Лъки, ул. Възраждане 
№18 

18 0 създадена Няма промяна   

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 

№ 
СУ по чл.15 т.8 

(резидентна грижа) 
Място на предоставяне 

Брой потребители 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 

Година на 
промяна на 
статуса (ако 

е 
приложимо) 

Налични 

Максимален 

брой 
потребители 
по критерии 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно  

        

Социални услуги, предоставяни в комплекс  

        

Раздел 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА 
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ  ПО КРИТЕРИИ 

№ СУ или ИЗСУ Място на предоставяне 

Брой потребители Статус към момента на 
извършването на анализа 
(създадена/несъздадена/ 

действаща по 
проект/планирана по 

ПВУ) 

Необходимост от 
промяна на статуса 

(ако е приложимо) -
разкриване, 

закриване, промяна 
местоположение, 

промяна брой 
потребители 

Година на 
промяна на 
статуса (ако 

е 
приложимо) Налични 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

Социални услуги, предоставяни самостоятелно  

        

Социални услуги, предоставяни в комплекс  

                

 
  

       



ВАЖНО: 
  Съгласно § 33. (1) от Закона за социалните услуги: „В Националната карта на социалните услуги не се включват 
съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, 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.“ 
  В Националната карта на социалните услуги се включват социалните и интегрираните здравно-социални услуги за 
резидентна грижа, които са необходими при закриването на тези домове, тоест включват се само тези домове за хора с 
увреждания, които са предвидени за закриване в Плановете за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна 
грижа или по Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
 Неразделна част от настоящото Предложение е и Приложение № 1 (таблица в Excel)  
 Настоящото Предложение:  

1. е обсъдено по чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ);  
2. е одобрено, съгласно чл. 43, ал. 2 от НПСУ, от Общинския съвет на община Лъки с Решение № ….. /…….03.2023 г.  

  
Предложението е изготвено от определените служители, ангажирани с процеса на планиране на СУ в община Лъки, 

съгласно Заповед № 221/08.12.2022г.  
 
 
 
Кмет на община Лъки: …………………….    
                     инж.Валентин Симеонов 
 
 

 


