
Съпоставка на вече съществуващите социални услуги на територията на община Лъки и 

данните за максимален брой потребители по Приложение № 5 

 

 

Вземайки предвид фиксираните проценти, посочени в Приложение № 6, както и броя 

места по последно издадена от АСП заповед за всяка една социална услуга, държано 

делегирана дейност, функционираща на територията на община Лъки, съществуващите 

социални услуги се декомпозират по дейностите, посочени в чл. 15 от Закона за социалните 

услуги, по следния начин: 

Таблица № 1 

Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани здравно-социални услуги 
(ИЗС) услуги в община Х, област Х 

Наименование на социалната и/или ИЗС 
услуга 

Съществуващ брой места 

Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания  

20 

Декомпозиране на съществуващата 
социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 
% предоставяне на дейностите 

по чл. 15 в съществуващата 
социална или ИЗС услуга % 

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 
увреждания 

 

 

информиране и консултиране (специализирано)  
 

застъпничество и посредничество   

терапия и рехабилитация   

обучение за придобиване на умения   

подкрепа за придобиване на трудови умения  

 

Център за настаняване от семеен тип за 
стари хора  

 
 

Декомпозиране на съществуващата 
социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 
% предоставяне на дейностите 

по чл. 15 в съществуващата 
социална или ИЗС услуга % 

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 
възраст без увреждания 

  



информиране и консултиране (специализирано)   

Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица 

 
 

Декомпозиране на съществуващата 
социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на база 
% предоставяне на дейностите 

по чл. 15 в съществуващата 
социална или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране (специализирано)   

застъпничество и посредничество   

терапия и рехабилитация   

обучение за придобиване на умения   

подкрепа за придобиване на трудови умения   

Асистентска подкрепа 18   

 

Данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт  Карта на Приложение № 5 за 

община Лъки: 

Таблица № 2 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 
брой 
потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 3 

2  застъпничество и посредничество 3 

3 терапия и рехабилитация 5 

4 обучение за придобиване на умения 4 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 2 

6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  1 

7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 6 

8 резидентна грижа за деца без увреждания  1 

9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  1 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 3 

11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения 4 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  8 

13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 1 

14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 1 

15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания 4 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 
увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

1 

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с 
трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи  

2 

18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 2 



невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 
медицински грижи с 

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 1 

20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 1 

21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и 
деца, жертви на трафик 

1 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно 
насилие и лица жертви на трафик 

1 

 


