
Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в област Силистра – Направление 1: Възрастни и стари хора в риск 

№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

          

  Направление 1: Възрастни и стари хора в риск 

1 Дом за 

възрастни хора 

с физически 

увреждания 

Възрастни хора с 

увреждания 

Всички области 130 130 100 Предоставяне на постоянна 

грижа – осигуряване на 

подслон, храна, отопление, 

рехабилитация – физическа, 

социална, психологическа, 

медицински, социални 

услуги, консултиране, 

денонощни здравни и 

санитарни грижи и др. 

С цел 

деинституционализация на 

потребителите се планира 

разкриване на алтернативни 

услуги и постепенно 

затваряне входа на 

институцията и 

реформирането й. 

с. Айдемир, 

община 

Силистра 

Предоставя се  

Намаляване на 

капацитета /2020/ 

2 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с психични 

разстройства 

Лица с психични 

разстройства 

Всички области 15 15 15 Предоставяне на 

индивидуализирани, според 

потребностите на 

потребителите социални и 

терапевтични услуги – 

социална, психологична и 

медицинска рехабилитация, 

функционална и занимателна 

атрудотерапия, информиране, 

консултиране и обучение, 

задоволяване на базисни 

потребности, осигуряване на 

достъп до универсални 

услуги  и др. 

с. Айдемир, 

община 

Силистра 

Предоставя се 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

3 Защитено 

жилище за 

възрастни хора 

с умствена 

изостаналост 

Лица с умствена 

изостаналост 

Всички области 8 0 0 Предоставяне на постоянна 

грижа – осигуряване на 

подслон, храна, отопление; 

рехабилитация –социална, 

психологическа, медицински 

услуги, консултиране, 

развиване на умения за 

самостоятелен живот, 

осигуряване на достъп до 

здравеопазване, образование 

и трудова заетост. Предстои 

преместване в подходяща 

база и трансформиране на 

услугата  в ЦНСТ с капацитет 

12 места с цел задоволяване 

на потребностите на 

нуждаещите се лица и 

предоставяне на адекватна 

грижа в съответствие със 

спецификата им. 

с. Айдемир, 

община 

Силистра 

Предоставя се 

Трансформиране/2016/ 

4 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция - 1 

 

Лица с увреждания Община Силистра 15 15 15 Предоставяне на комплексни 

социални услуги на лица с 

увреждания –консултиране, 

социална интеграция, 

рехабилитация, масаж, 

информиране и обучение, 

работа на терен и др. 

гр. Силистра Предоставя се 

5 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция - 2 

Лица и деца с 

увреждания 

Община Силистра 25 25 30 Предоставяне на комплексни 

социални услуги на лица и 

деца с увреждания –

консултиране, социална 

интеграция, рехабилитация, 

масаж, информиране и 

обучение, работа на терен и 

др. Необходимо е 

гр. Силистра Предоставя се 

Увеличен капацитет  с 5 

места /2016/ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

увеличаване капацитета на 

услугата с цел обхващане на 

всички нуждаещи се лица и 

деца и предоставяне на 

мобилни услуги. 

6 Личен асистент Лица и деца с 

увреждания 

Община Силистра 152 152 0 Осигуряване на подкрепа на 

лица и деца с увреждания в 

домашна среда - помощ при 

къпане, обличане, чистене, 

готвене и други дейности, 

свързани с бита.  

След приключване на 

проектните дейности, 

услугата ще се надгради чрез 

изпълнение на нов проект по 

ОП РЧР. 

гр. Силистра Предоставя се по проект 

Приключване /м. 02.2016 

г./ 

7 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с физически 

увреждания 

Възрастни хора с 

увреждания 

Всички области 0 15 15 Предоставяне на 

индивидуализирана 

постоянна грижа 

задоволяване на основните 

жизнени потребности на 

потребителите, осигуряване 

на включване в обществения 

живот, рехабилитация, 

осмисляне на свободното 

време, достъп до 

здравеопазване, консултации, 

информация и др. 

с. Айдемир, 

община 

Силистра 

Разкриване на нова 

услуга /2016 г./ 

8 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с умствена 

изостаналост 

Лица с умствена 

изостаналост 

Всички области 0 12 12 Предоставяне на 

индивидуализирана 

постоянна грижа 

задоволяване на основните 

жизнени потребности на 

потребителите, осигуряване 

на включване в обществения 

с. Айдемир, 

община 

Силистра 

Разкриване на нова 

услуга /2016 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

живот, психологическа 

подкрепа, придобиване на 

умения за самостоятлен 

живот, осмисляне на 

свободното време, достъп до 

здравеопазване, консултации, 

информация и др. 

9 Хоспис Лица, нуждаещи се от 

палиативни грижи 

Всички области 0 0 30 Осигуряване на здравно-

социални палиативни грижи 

на лица в тежко здравословно 

състояние. 

Община 

Силистра 

Разкриване на нова 

услуга /2020 г./ 

 

10 Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания 

Възрастни хора с 

увреждания 

Община Силистра 0 20 20 Предоставяне на дневна 

грижа за осигуряване на 

социално включване чрез 

задоволяване на ежедневните, 

здравните и образователни 

потребности, организация на 

свободното време, 

поддържане на лични и 

социални контакти, 

медицинска рехабилитация.   

с. Айдемир, 

община 

Силистра 

Разкриване на нова 

услуга /2016 г./ 

11 Център за 

почасово 

предоставяне на 

услуги за 

социално 

включване в 

общността или 

в домашна 

среда 

Лица и деца с 

увреждания 

Община Силистра 90 90 90 Осигуряване на подкрепа на 

лица и деца с увреждания в 

домашна среда от лични и 

социални асистенти - помощ 

при къпане, обличане, 

чистене, готвене и други 

дейности, свързани с бита, 

подкрепа на работното място, 

в университета, при 

реализирането на различни 

начинания, свързани със 

свободното време на човека с 

увреждане. Осигуряване на 

специализирана подкрепа 

гр. Силистра Разкриване на нова 

услуга по проект към ОП 

РЧР /2015 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

като рехабилитация, 

психологична рехабилитация, 

задоволяване на 

образователните потребности 

и др. 

12 Дом за стари 

хора  

Стари хора в риск Всички области 195 195 170 Предоставяне на постоянна 

грижа, информиране, 

консултиране, 

рехабилитация, терапия, 

задоволяване на 

потребностите от битови 

условия, денонощни здравни 

и санитарни грижи, 

организиране и провеждане 

на трудотерапшя,  

осигуряване на 

психологическа помощ и  др. 

С цел 

деинституционализация на 

потребителите се планира 

разкриване на алтернативни 

услуги и постепенно 

затваряне входа на 

институцията и 

реформирането й. 

гр. Силистра Предоставя се  

Намаляване на 

капацитета /2020/ 

13 Дневен център 

за стари хора 

 

Стари хора в риск Община Силистра 15 15 15 Предоставяне на дневна 

грижа за осигуряване на 

социално включване чрез 

задоволяване на ежедневните, 

здравните и образователни 

потребности, организация на 

свободното време, 

поддържане на лични и 

социални контакти, 

осигуряване на достъп до 

гр. Силистра Предоставя се 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

универсални услуги и др. 

14 Център за 

временно 

настаняване 

Лица без подслон Област Силистра 10 10 10 Предоставяне на медицинско, 

социално и битово 

обслужване на бездомни 

хора, временен подслон, 

благоприятна жизнена и 

социална среда, 

информиране, консултации, 

съдействие за достъп до 

здравеопазване, пазара на 

труда и универсални услуги. 

гр. Силистра Предоставя се 

15 Кризисен 

център 

Жени и деца, 

претърпели насилие 

и/или  жертви на 

трафик 

Всички области 10 10 10 Осигуряване на защитена 

среда на деца и лица, 

пострадали от домашно 

насилие, трафик или друга 

форма на експлоатация като 

предоставя комплекс от 

услуги за справяне с 

възникналите кризисни 

ситуации и преодоляване на 

последиците от насилието, 

трафика или експлоатацията. 

гр. Силистра Предоставя се 

16 Домашен 

социален 

патронаж 

Лица в риск Община Силистра 280 280 280 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – доставка 

на храна по домовете, 

почистване на жилищните 

помещения, здравни грижи, 

помощ в общуването и 

поддържането на социални 

контакти, информиране, 

консултации и др. 

гр. Силистра Предоставя се 

17 Обществена 

трапезария 

Лица и семейства, 

получаващи социални 

помощи по чл. 9 от 

ППЗСП, с ниски 

Община Силистра 130 130 150 Осигуряване на топъл обяд, 

информиране и консултиране 

за възможности за ползване 

на социални услуги. 

гр. Силистра Предоставя се 

Увеличаване на 

капацитета /2017 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

доходи или без 

такива, самотни, 

скитащи и бездомни 

деца и лица 

Предвид нарастване броя на 

нуждаещите се, се предвижда 

увеличаване капацитета на 

услугата. 

18 Клубове на 

инвалида и 

пенсионера 

Лица в риск от 

социална изолация 

Община Силистра 1250 1250 1250 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – 

кансултации, информиране 

подкрепа за социално 

включване, организиране на 

свободното време и др. 

 

Всички 

населени 

места в 

Община 

Силистра 

Предоставя се 

19 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора 

Стари хора в риск Всички области 0 15 15 Предоставяне на 

индивидуализирана 

постоянна грижа 

задоволяване на основните 

жизнени потребности на 

потребителите, осигуряване 

на включване в обществения 

живот, осмисляне на 

свободното време, достъп до 

здравеопазване, консултации, 

информация и др. 

гр. Силистра Разкриване на нова 

услуга /2016 г./ 

20 Домашен 

социален 

патронаж 

Самотноживеещи 

стари хора и хора в 

риск 

Всички населени 

места от община 

Ситово 

94 100 150 Мобилна услуга, обхващаща 

всички населени места от 

община Ситово,насочена към 

предоставяне на топла 

храна,социално-битова 

помощ и здравна грижа. 

с.Ситово Предоставя се 

21 Дневен център 

за стари хора 

Възрастни и стари 

хора без увреждания 

с.Ситово 0 0 60 Възможност за социални 

контакти,задоволяване на 

битови потребности,правна 

консултация 

с.Ситово Разкриване на нова 

услуга – на етап 

планиране 

22 Дневен център 

за стари хора 

Възрастни и стари 

хора без увреждания 

с.Гарван 0 0 40 Възможност за социални 

контакти,задоволяване на 

битови потребности,правна 

с.Гарван, 

община 

Ситово 

Разкриване на нова 

услуга– на етап 

планиране 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

консултация 

23 Клуб на 

пенсионера и 

инвалида 

Възрастни и стари 

хора с/без увреждане 

с.Ситово,с.Искра,с.

Гарван,с.Попина,с.Д

обротица,с.Любен,с.

Босна 

6 

клуба 

с 196 

души 

7 

клуба

-220 

души 

10 

клуба 

с 300 

души 

Осигуряване на лични и 

социални 

контакти.Информиране и 

консултиране-

здравно,правно,социално 

с.Ситово, 

с.Искра, 

с.Гарван, 

с.Попина, 

с.Добротица 

,с.Любен, 

с.Босна 

Предоставя се в 

с.Ситово,с.Добротица, 

с.Попина и с.Гарван 

24 Обществена 

трапезария 

Самотноживеещи 

възрасти и стари хора, 

лица и семейства с 

ниски доходи или без 

доходи 

Всички населени 

места от община 

Ситово 

70 70 90 Осигуряване на безплатна 

храна на лица с ниски доходи 

или без доходи 

с.Ситово Предоставя се 

25 Защитено 

жилище 

Лица с физически 

и/или психически 

увреждания 

 

Всички населени 

места от община 

Ситово 

0 0 20 Деинституционализация на 

целевата група и 

предоставяне на услуга 

резидентен тип. Грижа в 

посока преодоляване на 

проблема, социална 

интеграция и рехабилитация. 

с.Попина, 

община 

Ситово 

Разкриване на нова 

услуга – на етап 

планиране 

26 

 

 

 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора и 

възрастни хора 

с физически 

увреждания 

Възрасти и стари хора 

с физически 

увреждания 

Всички населени 

места от община 

Ситово 

0 0 15 Деинституционализиране на 

целевата група в услуга 

резидентен/близка до 

семейната среда/ тип. Това са 

хора за които са изчерпани 

възможностите за връщане в 

биологичносто семейство или 

при близки. 

с.Искра, 

община 

Ситово 

Разкриване на нова 

услуга – на етап 

планиране 

27 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца и/или възрастни  

с увреждания 

Всички населени 

места от община 

Ситово 

0 0 40 Социална и медицинска 

рехабилитация и 

консултиране-

психологическо, семейно, 

правно, здравно. 

Информационна дейност-

промени в нормативната 

с.Ситово Разкриване на нова 

услуга – на етап 

планиране 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

уредба за хора с увреждания. 

Мобилен екип. 

28 Домашен 

помощник 

Възрастни ,стари хора 

и деца в риск и 

невъзможност за 

самообслужване 

Всички населени 

места от община 

Ситово 

28 60 80 Услуга, обхващаща всички 

населени места от Община 

Ситово, насочена към 

предоставяне на лича помощ 

и социално-битова помощ  

Всички 

населени 

места от 

община 

Ситово 

Към 31.07.2015 г 

услугата се 

предоставя.Подадено 

проектно предложение по 

ОП РЧР схема 

„Независим живот” 

29 Личен 

асистент,социал

ен асистент 

Възрастни хора с 

увреждания и 

възрастни хора в 

невъзможност за 

самообслужване 

Всички населени 

места от община 

Ситово 

7 7 25 Лича помощ и социално-

битова помощ  

Всички 

населени 

места от 

община 

Ситово 

Предоставя се 

30 Дневен център  Възрастни и стари 

хора с увреждания 

с.Добротица 0 0 50 Възможност за социални 

контакти,задоволяване на 

битови потребности,правна 

консултация 

с.Добротица, 

община 

Ситово 

Разкриване на нова 

услуга– на етап 

планиране 

31 Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания 

Възрастни хора в риск Община 

Тутракан 

 30 30 Предоставяне на обяд, 

социални 

контакти, медицински грижи, 

консултации – правни, 

психологически, социални, 

здравни 

гр.Тутракан Разкриване на нова 

услуга – на етап 

планиране 

32 Обществена 

трапезария 

Лица с 

увреждания и лица в 

неравностойно 

социално 

положение 

Община Тутракан 208 130 130 Осигуряване на безплатна 

храна на 

хора с много ниски доходи 

или хора 

в риск 

гр.Тутракан Предоставя се 

33 Клуб на 

пенсионера – 7 

бр. 

Възрастни хора в риск Община  

Тутракан 

533 533 533 Осигуряване на лични и 

социални контакти, 

консултации и социална 

подкрепа 

гр.Тутракан  

– 3 бр. 

с. Варненци, 

с. Шуменци, 

с. Нова 

Черна,  

с. Белица, с. 

Предоставя се 

Разкриване на нов клуб 

на пенсионера с. Сяново 

– на етап планиране /2017 

г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Цар Самуил, 

с. Старо село, 

с. Преславци 

34 Клуб на 

инвалида 

Лица с увреждания  Община Тутракан 154 154 154 Осигуряване на лични и 

социални контакти, 

консултации и социална 

подкрепа 

гр.Тутракан  

35 Личен асистент Лица с 90 и над 90 

процента трайно 

намалена 

трудоспособност или 

вид и степен на 

увреждане, с 

определена чужда 

помощ, които са 

лежащи. 

Община Тутракан 30   Осигуряване на грижи в 

семейна 

среда на хора и деца, 

нуждаещи се от постоянно 

обгрижване в ежедневието 

си, предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

семейства, в които има лице с 

трайно увреждане. 

Всички 

населени 

места на 

община 

Тутракан 

Предоставя се 

36 Социален 

асистент 

,Домашен 

помощник 

/проект за 18 

месеца/ 

 Самотно живеещи 

лица, деца и лица с 

трайно 

намалена  

трудоспособност 

Община Тутракан 76 76  Осигуряване на грижи в 

семейна 

среда на лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са 

изключени 

от социалния живот и са в 

риск от 

институционализация.Предос

тавяне на социални услуги, 

насочени към социална и 

консултативна работа с 

потребителите,относно  

задоволяване на 

потребностите им 

заорганизиране на 

свободното време и 

осъществяване на контакти. 

Всички 

населени 

места на 

община 

Тутракан 

Предоставя се 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

37 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Лица с увреждания Община 

Тутракан 

- 30 30 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – 

консултиране 

гр.Тутракан Разкриване на нова 

услуга – на етап 

планиране 

38 Дом за стари 

хора 

Възрастни хора Община  

Тутракан 

40 40 40 Предоставяне на постоянна 

грижа  

медицински, социални 

услуги, 

консултиране, 

рехабилитация, 

денонощни здравни и 

санитарни 

грижи, задоволяване на 

битовите 

потребности, социо и 

културни 

дейности, образователни 

програми 

гр.Тутракан Предоставя се 

39 Защитено 

жилище за 

възрастни хора 

с физически 

увреждания 

Възрастни хора с 

физически 

увреждания и техните 

семейства 

Община  

Тутракан 

 8 8 Осигуряване на резидентна 

грижа за възрастни хора с 

физически 

увреждания, социална работа 

с тях и техните близки, 

превенция на 

настаняването им в СИ чрез 

ежедневни грижи; 

изграждане на 

умения за самостоятелен 

живот, 

социални, образователни, 

здравни и консултантски 

услуги 

гр.Тутракан Разкриване на нова 

услуга – на етап 

планиране 

40 Преходно 

жилище за 

възрастни хора 

Възрастни хора, 

ползващи 

услуги на 

Община Тутракан  8 8 Осигуряване на резидентна 

грижа завъзрастни хора с 

физически 

гр.Тутракан Разкриване на нова 

услуга – на етап 

планиране 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

специализирани 

институции 

увреждания, социална работа 

с тях  и техните близки, 

превенция на 

настаняването им в СИ чрез 

ежедневни грижи; 

изграждане на 

умения за самостоятелен 

живот, 

социални, образователни, 

здравни и консултантски 

услуги 

41 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора и 

възрастни хора 

в риск 

Възрастни хора и хора 

в риск 

Община Тутракан   12 ЦНСТ създава среда за живот 

близка до семейната, при 

която лицата получават 

необходимата им 

индивидуализирана грижа и 

подкрепа за водене на 

относително самостоятелен и 

независим живот. 

Организирането на живота и 

услугите в ЦНСТ са насочени 

към създаването на условия 

за равнопоставено участие на 

потребителите в живота на 

местната общност.  

гр.Тутракан Разкриване на нова 

услуга 

42 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с психични 

разстройства 

Възрастни с психични 

разстройства 

Област Силистра  15 15 Предоставяне на ежедневни 

грижи и изграждане на 

умения за самостоятелен 

живот . Осигуряване на 

здравни и образователни 

услуги. 

с.Правда, 

община 

Дулово 

Разкриване на нова 

услуга /2016/ 

ДДД и Общинско 

финансиране 

43 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

Възрастни с психични 

разстройства 

Област Силистра  15 15 Предоставяне на ежедневни 

грижи и изграждане на 

умения за самостоятелен 

живот. Осигуряване на 

с.Правда, 

община 

Дулово 

Разкриване на нова 

услуга /2016/ 

ДДД и Общинско 

финансиране 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

с психични 

разстройства 

здравни и образователни 

услуги. 

44 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора 

Възрастни и самотни 

хора 

Община Дулово 15 15 15 Предоставяне на ежедневни 

грижи. Осигуряване на 

храна,подслон, лични и 

социални контакти, 

консултации. 

Задоволяване на ежедневни, 

здравни, образователни, 

рехабилитационни, 

потребности. 

с.Межден, 

община 

Дулово 

/сграда на 

бивше 

училище/ 

Разкриване на нова 

услуга /2016/ 

ДДФ  

45 Защитено 

жилище за 

възрастни хора 

с психични 

разстройства 

Възрастни с психични 

разстройства 

Област Силистра 10 10 10 Осигуряване на  пълноценен 

и относително самостоятелен 

начин на живот в подходяща 

среда, близка до семейната, с 

възможност за подкрепа и 

изява 

гр.Дулово 

МБАЛ 

Предоставя се ДДД 

46 Защитено 

жилище за 

възрастни хора 

с психични 

разстройства 

Възрастни с психични 

разстройства 

Област Силистра 10 10 10 Осигуряване на  пълноценен 

и относително самостоятелен 

начин на живот в подходяща 

среда, близка до семейната, с 

възможност за подкрепа и 

изява 

гр.Дулово 

МБАЛ 

Предоставя се ДДД 

47 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с психични 

разстройства 

Възрастни с психични 

разстройства 

Област Силистра 15 15 15 Предоставяне на ежедневни 

грижи и изграждане на 

умения за самостоятелен 

живот . Осигуряване на 

здравни и образователни 

услуги. 

гр.Дулово 

МБАЛ 

Предоставя се ДДД 

48 Домашен 

социален 

патронаж 

Стари хора и лица с 

увреждания, които 

могат 

да се обслужват сами. 

Община Дулово 70 80 100 Комплекс от социални 

услуги, 

предоставяни по домовете, 

доставка на храна, 

поддържане на хигиена и 

хигиената на жилищните  

 

гр.Дулово 

Предоставя се Общинско 

финансиране 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

помещения, административни 

услуги. 

49 Личен асистент Деца и лица с 

увреждания, 

които имат нужда от 

постоянна грижа. 

Община Дулово 95 120 120 Осигуряване на грижи в 

семейна среда за 

задоволяване на базови и 

специфични потребности 

Община 

Дулово 

Предоставя се Проектно 

финансиране 

50 Социален 

асистент  

Лица с увреждания, 

самотни стари хора с 

трайни увреждания, 

които 

не могат да се 

обслужват 

сами. Деца с 

увреждания. 

Община Дулово  20 20 Осигуряване на грижи в 

семейна среда за лица, които 

поради различни ограничения 

от здравословен характер са 

изключени от социалния 

живот и са в риск от 

зависимост от 

институционален тип грижи 

Община 

Дулово 

Разкриване на нова 

услуга  2016 

Проектно финансиране 

51 Обществена 

трапезария 

Деца и лица с ниски 

доходи или без 

доходи 

Община Дулово 80 80 80 Предоставяне на храна на 

самотни лица, деца и лица с 

ниски доходи, или без 

доходи. 

Община 

Дулово 

Предоставя се Проектно 

финансиране 

52 Дом за 

възрастни с 

психични 

разстройства 

Възрастни с психични 

разстройства  

Община Дулово 34 34  Предоставяне на ежедневни 

грижи на възрастни с 

психични заболявания 

с. Правда, 

община 

Дулово 

Предоставя се ДДД 

 

53 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни с 

деменция  

Възрастни с деменция Община Дулово   

8 

 

8 

Предоставяне на ежедневни 

грижи, Изграждане на умения 

за самостоятелен живот и 

осигуряване на здравни и 

образователни услуги (извън 

мястото за живеене) 

 

с.Межден, 

община 

Дулово 

Разкриване на нова 

услуга  2016 

ДДД и Проектно 

финансиране 

54 Клубове на 

пенсионера - 30 

бр. 

Клуб на лица с 

увреждания – 1 

бр. 

Възрастни хора  и 

лица с увреждания  

Община Дулово    Задоволяване на 

потребностите от 

организация на свободното 

време и социални контакти. 

гр. Дулово - 

2бр. 

Всички 

населени 

места на 

Община 

Предоставя се 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Клуб на 

ветераните от 

войните – 1 бр. 

  

Дулово без с. 

Черковна  

55 Личен асистент Лица и деца с 

увреждания 

Община Кайнарджа 24 24 0 Осигуряване на подкрепа на 

лица и деца с увреждания в 

домашна среда - помощ при 

къпане, обличане, чистене, 

готвене и други дейности, 

свързани с бита.  

След приключване на 

проектните дейности, 

услугата ще се надгради чрез 

изпълнение на нов проект по 

ОП РЧР. 

Община 

Кайнарджа 

Предоставя се по проект 

Приключване /м. 02.2016 

г./ 

56 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с физически 

увреждания 

Възрастни хора с 

увреждания 

Всички области 0 8 8 Предоставяне на 

индивидуализирана 

постоянна грижа 

задоволяване на основните 

жизнени потребности на 

потребителите, осигуряване 

на включване в обществения 

живот, рехабилитация, 

осмисляне на свободното 

време, достъп до 

здравеопазване, консултации, 

информация и др. 

с. Кайнарджа, 

община 

Кайнраджа 

Разкриване на нова 

услуга /2016 г./ 

57 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора  

Стари хора Всички области 0 0 15 Предоставяне на 

индивидуализирана 

постоянна грижа 

задоволяване на основните 

жизнени потребности на 

потребителите, осигуряване 

на включване в обществения 

живот, психологическа 

с. Кайнарджа, 

община 

Кайнарджа 

Разкриване на нова 

услуга /2017 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

подкрепа, придобиване на 

умения за самостоятлен 

живот, осмисляне на 

свободното време, достъп до 

здравеопазване, консултации, 

информация и др. 

58 Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания 

Възрастни хора с 

увреждания 

Община Кайнарджа 50 50 50 Предоставяне на дневна 

грижа за осигуряване на 

социално включване чрез 

задоволяване на ежедневните, 

здравните и образователни 

потребности, организация на 

свободното време, 

поддържане на лични и 

социални контакти, 

медицинска рехабилитация.   

с. Средище, 

община 

Кайнарджа 

Предоставя се 

59 Център за 

почасово 

предоставяне на 

услуги за 

социално 

включване в 

общността или 

в домашна 

среда 

Лица и деца с 

увреждания 

Община Кайнарджа 76 76 0 Осигуряване на подкрепа на 

лица и деца с увреждания в 

домашна среда от социални 

асистенти  и домашни 

помощници- помощ при 

къпане, обличане, чистене, 

готвене и други дейности, 

свързани с бита, подкрепа на 

работното място, в 

университета, при 

реализирането на различни 

начинания, свързани със 

свободното време на човека с 

увреждане. Осигуряване на 

специализирана подкрепа 

като рехабилитация, 

психологична рехабилитация, 

задоволяване на 

образователните потребности 

с. Кайнарджа Разкриване на нова 

услуга по проект към ОП 

РЧР – 01.12.2015 г. 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

и др. 

60 Дневен център 

за стари хора 

 

Стари хора в риск Община Кайнарджа 40 40 40 Предоставяне на дневна 

грижа за осигуряване на 

социално включване чрез 

задоволяване на ежедневните, 

здравните и образователни 

потребности, организация на 

свободното време, 

поддържане на лични и 

социални контакти, 

осигуряване на достъп до 

универсални услуги и др. 

с. Кайнраджа Предоставя се 

61 Домашен 

социален 

патронаж 

Лица в риск Община Канйрджа 50 50 50 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – доставка 

на храна по домовете, 

почистване на жилищните 

помещения, здравни грижи, 

помощ в общуването и 

поддържането на социални 

контакти, информиране, 

консултации и др. 

с. Кайнарджа Предоставя се 

62 Обществена 

трапезария 

Лица и семейства, 

получаващи социални 

помощи по чл. 9 от 

ППЗСП, с ниски 

доходи или без 

такива, самотни, 

скитащи и бездомни 

деца и лица 

Община Кайнарджа 0 50 50 Осигуряване на топъл обяд, 

информиране и консултиране 

за възможности за ползване 

на социални услуги. 

Предвид нарастване броя на 

нуждаещите се, се предвижда 

увеличаване капацитета на 

услугата. 

с. Кайнарджа Разкриване на нова 

услуга – Оперативна 

програмаза  храни и/или 

основно материално 

подпомагане 

63 Дом за стари 

хора (ДДД, СИ) 

Стари хора Цялата страна 20 20 20 Предоставяне на постоянна 

грижа – медицински, 

социални услуги, 

консултиране, 

рехабилитация, денонощни 

здравни и санитарни грижи, 

гр. Алфатар Предоставя се 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

задоволяване на битовите 

потребности, социо и 

културни дейности, 

образователни програми 

64 Център за 

настаняане от 

семеен тип 1 

(ДДД – 

резидентен тип) 

Стари хора Цялата страна 15 15 15 Постепенно извеждане в 

резидентна грижа семеен тип 

на стари хора без 

увреждания, за които няма 

възможност за извеждане в 

семейна среда. 

 

гр. Алфатар Предоставя се 

65 Център за 

настаняане от 

семеен тип 2 

(ДДД – 

резидентен тип) 

Стари хора Цялата страна 9 9 9 Постепенно извеждане в 

резидентна грижа семеен тип 

на стари хора без 

увреждания, за които няма 

възможност за извеждане в 

семейна среда. 

 

гр. Алфатар Предоставя се 

66 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с психични 

разстройства 

или деменция 

(ДДД, 

резидентен тип) 

Възрастни хора с 

психични 

разстройства или 

деенция 

Всики населени  

места от община 

Алфатар 

  8 Осигуряване на резидентна 

грижа за хора с психични 

разстройства или деменция, 

социална работа с тях и 

техните близки, превенция на 

настаняването им в СИ и 

извеждане на настанените в 

такива. 

гр. Алфатар Разкриване на нова 

услуга  – до 2020 

67 Личен асистент 

(в общтостта) 

Хора с увреждания с 

ограничения или с 

невъзможност за 

самообслужване; хора 

над 65 годишна 

възраст с ограничения 

или с невъзможност 

за самообслужване; 

Всички населени 

места на община 

Алфатар 

37 37 40 Осигуряване на грижи в 

семейна среда на хора и деца, 

нуждаещи се от постоянно 

обгрижване в ежедневието 

си, предостяване на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

семейства, в които има лице с 

гр. Алфатар Предоставя се 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

самотно живеещи 

тежко болни лица; 

семейства на деца с 

увреждания. 

трайно увреждане 

68 Социален 

асистент (в 

общността) 

Хора с увреждания с 

ограничения или с 

невъзможност за 

самообслужване; хора 

над 65 годишна 

възраст с ограничения 

или с невъзможност 

за самообслужване; 

самотно живеещи 

тежко болни лица; 

деца с увреждания. 

Всички населени 

места на община 

Алфатар 

  20 поощряване 

самостоятелността на 

потребителя, като го 

насърчава да участва във 

вземането на решения по 

всички въпроси, отнасящи се 

до начина му на живот, 

поддържане и развиване на 

силните страни и 

позитивните характеристики 

в ценностната система  на 

потребителя 

гр. Алфатар Разкриване на нова 

услуга  – до 2020 

69 Обществена 

трапезрия (в 

общонстта) 

Деца и лица с 

увреждания и лица в 

неравностойно 

социално положение 

Всички населени 

места на община 

Алфатар 

54 54 60 Осигуряване на безплатен 

топъл обяд на хора в риск (с 

ниски доходи, скитащи и 

бездомни) 

гр. Алфатар Предоставя се 

70 Домашен 

социален 

патронаж  

Лица в пенсионна 

възраст; възрастни с 

увреждания, които се 

нуждаят от подкрепа 

в бита и 

домакинството 

Всички населени 

места на община 

Алфатар 

25 25 40 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – доставка 

на храна, консултиране, 

дневна грижа, работа на 

терен, помощ в 

домакинството. 

 

гр. Алфатар Предоставя се 

71 Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания (в 

общността 

Възрастни хора с 

увреждания 

с. Алеково, с. 

Кутловица, с. с. 

Васил Левски и с. 

Бистра 

  20 Дневни и почасови грижи; 

медицинска и социална 

рехабилитация, занимания за 

организация на личното 

време, трудотерапевтични 

дейности. 

с. Алеково, 

община 

Алфатар 

Разкриване на нова 

услуга  – до 2020 

72 Дневен център 

за възрастни 

Възрастни хора с 

увреждания 

с. Чуковец, с. Цар 

Асен,  

  20 Дневни и почасови грижи; 

медицинска и социална 

с. Чуковец, 

община 

Разкриване на нова 

услуга  – до 2020 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

хора с 

увреждания (в 

общността 

рехабилитация, занимания за 

организация на личното 

време, трудотерапевтични 

дейности. 

Алфатар 

73 Домашен 

помощник 

Възрастни и стари 

хора с ограничени 

възможности за 

самообслужване и 

социално включване 

Всички населени 

места на община 

Алфатар 

 40 40 Оказване на грижа в семейна 

среда на лица с ограничени 

възможности за 

самообслужване, свързани с 

ежедневните и битови 

дейности 

гр. Алфатар Разкриване на нова 

услуга – 2016 

74 Клуб на 

инвалида и 

пенсионера 

Възрастни и стари 

хора с увреждания 

Всички населени 

места на община 

Алфатар 

140 140 140 поддържане на социалните 

контакти и активното 

дълголетие на пенсионерите 

и инвалидите. 

гр. Алфатар – 

4 бр. 

с. Алеково – 

1 

с. Цар Асен - 

1 

Предоставя се 

75 Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания 

 

Възрастни хора с 

увреждания 

Община Главиница 30 30 30 Предоставяне на постоянна 

грижа – осигуряване на 

храна, отопление, 

рехабилитация – физическа, 

социална, психологическа, 

медицински, социални 

услуги, консултиране,  

здравни и санитарни грижи и 

др. 

С цел 

деинституционализация на 

потребителите се планира 

разкриване на алтернативни 

услуги и постепенно 

затваряне входа на 

институцията и 

реформирането й. 

с.Сокол, 

община 

Главиница 

Предоставя се  

запазване на капацитета 

/2020/ 

76 Защитено 

жилище за 

Лица с психични 

разстройства 

Всички области 8 8 8 Осигуряване на резидентна 

грижа за хора с психични 

гр. Главиница Предоставя се  



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

възрастни хора 

с психични 

разстройства  

заболявания, социална работа 

с тях и техните близки, 

превенция на настаняването 

им в СИ и извеждане на 

настанените в такива. 

След приключване на 

проектните дейности, 

услугата ще се надгради чрез 

изпълнение на нов проект по 

ОП РЧР. 

77 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с умствена 

изостаналост  

 Лица с умствена 

изостналост  

Всички области 15 15 15 Предоставяне на комплексни 

социални услуги на лица с 

умствена изостаналост и 

осигуряване на среда, близка 

до семейната и изграждане на 

умения за самостоятелен 

живот. . 

гр. Главиница Предоставя се 

 

78 Социален 

учебно-

професианален 

център 

Лица с увреждания Всички области 30 0 0 Осигуряване на резидентна 

грижа за лица с увреждания. 

Предоставяне на комплексни 

социални услуги – храна, 

консултиране, дневна грижа, 

професионално обучение. 

гр. Главиница Закрива се услугата 

Заповед № РД01-

975/22.08.2014 

Да бъде преустановено 

настаняването на лица в 

СУПЦ 

79 Център за 

временно 

настаняване 

 Всички области 7 0 0 Заповед № РД01-

1418/12.09.15 

гр. Главиница Закрива се услугата 

Заповед № РД01-

1418/12.09.15 

80 Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания 

Лица с психични 

разстройства и 

умствена 

изостаналост 

Община Главиница  15 15 Осигуряване на резидентна 

грижа за хора с психични 

заболявания, социална работа 

с тях и техните близки, 

превенция на настаняването 

им в СИ и извеждане на 

настанените в такива. 

След приключване на 

проектните дейности, 

гр.Глвиница Нова услуга /2016 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

услугата ще се надгради чрез 

изпълнение на нов проект по 

ОП РЧР. 

81 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора 

Стари хора Община Главиница  15 15 Предоставяне на постоянна 

грижа – осигуряване на 

храна, отопление, 

рехабилитация – физическа, 

социална, психологическа, 

медицински, социални 

услуги, консултиране,  

здравни и санитарни грижи и 

др. 

С цел 

деинституционализация на 

потребителите се планира 

разкриване на алтернативни 

услуги и постепенно 

затваряне входа на 

институцията и 

реформирането й. 

гр. Главиница Нова услуга /2016 г./ 

82 Център за 

почасово 

предоставяне на 

услуги за 

социално 

включване в 

общността или 

в домашна 

среда 

Лица с увреждания   20 20 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – доставка 

на храна по домовете, 

почистване на жилищните 

помещения, здравни грижи, 

помощ в общуването и 

поддържането на социални 

контакти, информиране, 

консултации и др. 

гр. Главиница Нова услуга /2016 г./ 

83 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

хора с увреждания 

над 18 години 

възрастни, нуждаещи 

се от мерки за 

социално включване и 

рехабилитация 

Община Главиница  15 15 Интегриране на лицата в 

обществения живот, 

подпомагане на цялостното 

им развитие, осигуряване на 

контакти, развиване на 

ресурсите, превенция на 

гр. Главиница Нова услуга /2016 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

лица с увреждания, 

настанени в услуги от 

резидентен тип на 

територията на 

Община Главиница 

 

институционализация, 

информиране на 

обществеността за 

проблемите на хората с 

увреждания, промяна на 

нагласи на обществото към 

лицата със специални 

потребности. 

84 Личен асистент Лица и деца с 

увреждания 

Община Главиница 35 70 70 Осигуряване на подкрепа на 

лица и деца с увреждания в 

домашна среда - помощ при 

къпане, обличане, чистене, 

готвене и други дейности, 

свързани с бита.  

След приключване на 

проектните дейности, 

услугата ще се надгради чрез 

изпълнение на нов проект по 

ОП РЧР. 

 Община 

Главиница 

Предоставя се 

Увеличаване на 

капацитета 

85 Домашен 

социален 

патронаж 

 Община Главиница 250 250 280 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – доставка 

на храна по домовете, 

почистване на жилищните 

помещения, здравни грижи, 

помощ в общуването и 

поддържането на социални 

контакти, информиране, 

консултации и др. 

гр.Главиница Предоставя се 

Увеличаване на 

капацитета 

86 Обществена 

трапезария 

Лица и семейства, 

получаващи социални 

помощи по чл. 9 от 

ППЗСП, с ниски 

доходи или без 

такива, самотни, 

скитащи и бездомни 

Община Главиница 160 160 160 Осигуряване на топъл обяд, 

информиране и консултиране 

за възможности за ползване 

на социални услуги. 

Предвид нарастване броя на 

нуждаещите се, се предвижда 

увеличаване капацитета на 

гр. Главиница Предоставя се 

 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за 

развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за развитие 

на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

деца и лица услугата. 

 

 

Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в област Силистра – Направление 2: Деца и младежи в риск   

№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

          

  Направление 2: Деца и младежи в риск. 

1 Дом за деца 

лишени от 

родителска 

грижа 

Деца, лишени от 

родителска грижа от 7 до 

18/20 г. 

Област Силистра 40 0 0 Предоставяне на 24-часова грижа. 

Осигуряване на възможност на 

всички деца за непрекъснато 

интелектуално, социално и 

личностно развитие, приобщаването 

им към обществения живот, чрез 

предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи, оказване на 

психологическа подкрепа и 

медицинско обслужване, подготовка 

за водене на самостоятелен начин на 

живот след напускане на 

институцията, осигуряване на 

здравни и образователни услуги, 

осигуряване на информация и 

професионално ориентиране. 

В резултат на спиране входа на 

институцията и развиване на 

алтернативни социални услуги, 

същата ще бъде закрита през 2016 г. 

гр. Силистра Предоставя се 

Закриване /2016 г./ 

2 Дом за медико- Деца с увреждания от 0 до Всички области 60 0 0 Предоставяне на 24-часова грижа. гр. Силистра Предоставя се 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

социални грижи 

за деца 

3 г. Продължително медицинско 

наблюдение, диагностициране, 

лечение и рехабилитация; 

специфични грижи за деца с 

хронични заболявания и медико-

социални проблеми; Училище за 

родители – социално-правно 

подпомагане на самотни бременни и 

самотни майки, майки с рискова 

бременност, родители на увредени 

деца, родители със социални или 

здравни проблеми. 

В резултат на спиране входа на 

институцията и развиване на 

алтернативни социални услуги, 

същата ще бъде закрита през 2016 г. 

Закриване /2016 г./ 

3 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца и младежи 

без увреждания 

Деца и младежи без 

увреждания, лишени от 

родителска грижа 

Всички области 8 8 8 Предоставяне на 24-часова грижа. 

Осигуряване на среда, близка до 

семейната, при която потребителите 

получават грижа и подкрепа за 

личностно развитие и изграждане на 

умения за самостоятелен и 

независим живот. На децата в 

Центъра е гарантиран достъпа до 

специализирани здравни и социални 

услуги в общността и обучителни и 

образователни дейности, предоставя 

им се възможност да изразяват 

мнение и отношение по различни 

теми и въпроси, засягащи бита, 

живота,  дейностите и 

взаимоотношенията в ЦНСТ. 

гр. Силистра Предоставя се 

 

4 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

Деца и младежи с 

увреждания, лишени от 

родителска грижа 

Всички области 14 14 14 Осигуряване на  постоянна грижа в 

среда, близка до семейната на всеки 

потребител в зависимост от 

гр. Силистра Предоставя се 

 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

деца и младежи 

с увреждания 

потребностите му и съобразно 

неговото здравословно състояние.. 

Всеки потребител разполага с лично 

пространство и с пространство за 

общи дейности. Предоставяните 

услуги са: рехабилитация, терапия, 

ориентиране, информиране и 

обучение, групова работа и др. 

5 Дневен център 

за деца и 

младежи с 

увреждания 

Деца и младежи с 

увреждания 

Област Силистра 48 48 48 Предоставяне на дневна грижа.  

На потребителите е осигурен 

безплатен транспорт - извозване от 

дома на потребителя до Центъра и 

обратно, безплатна храна за децата 

до 18-годишна възраст, медицински 

грижи, корекционно-компенсаторна 

и възпитателна работа, логопедична 

терапия, арттерапия, музикотерапия, 

психологична помощ, 

кинезитерапия и др. 

 

гр. Силистра Предоставя се 

 

6 Приемна грижа Деца в риск Всички области 33 35 40 Отглеждане и възпитание в семейна 

среда на деца,  които са настанени в 

семейства на близки и роднини или 

в приемно семейство с цел 

превенция на 

институционализацията или 

изоставянето им. 

За задоволяване потребностите на 

оценените за приемна грижа деца е 

необходимо увеличаване капацитета 

на ПГ със 7 ПС. 

гр. Силистра Предоставя се 

Ув. к-т /2016 г./  

Ув. к-т /2018 г./  

 

7 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца и младежи 

Деца и младежи без 

увреждания, лишени от 

родителска грижа 

Всички области 0 15 15 Предоставяне на 24-часова грижа. 

Осигуряване на среда, близка до 

семейната, при която потребителите 

получават грижа и подкрепа за 

гр. Силистра Нова услуга  /2016 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

без увреждания личностно развитие и изграждане на 

умения за самостоятелен и 

независим живот. На децата в 

Центъра е гарантиран достъпа до 

специализирани здравни и социални 

услуги в общността и обучителни и 

образователни дейности, предоставя 

им се възможност да изразяват 

мнение и отношение по различни 

теми и въпроси, засягащи бита, 

живота, дейностите и 

взаимоотношенията в ЦНСТ. 

8 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца с 

увреждания 

Деца с тежки увреждания 

от 0 до 3 г. 

Всички области 0 8 8 Осигуряване на  24-часова грижа в 

среда, близка до семейната на деца с 

потребност от постоянни 

медицински грижи – с тежък 

функционален дефицит на орган 

и/или система  в зависимост от 

потребностите им.  

Предвижда се услугата да бъде част 

от Комплекс за социални услуги, 

който да замести 

институционалната грижа след 

закриването на ДМСГД. 

гр. Силистра Нова услуга  /2016 г./ 

9 Дневен център 

за деца с 

уврежадания – 

седмична грижа 

Деца с увреждания Област Силистра 0 10 10 Предоставяне на седмична грижа за 

деца с увреждания от отдалечени от 

общинския център населени места, 

които нямат възможност ежедневно 

да посещават Дневен център. 

Услугите включват задоволяване на 

базисни потребности, медицински 

грижи, корекционно-компенсаторна 

и възпитателна работа, логопедична 

терапия, арттерапия, музикотерапия, 

психологична помощ, 

гр. Силистра Нова услуга  /2016 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

кинезитерапия и др. 

10 Дневен център 

за деца с 

уврежадания 

Деца с тежки увреждания 

от 0 до 3 г. 

Община Силистра 0 20 20 Предоставяне на дневна грижа, 

вкючваща храна, медицински 

грижи, корекционно-компенсаторна 

и възпитателна работа, логопедична 

терапия, арттерапия, музикотерапия, 

психологична помощ, 

кинезитерапия, рехабилитация, 

дейности по ранно детско развитие 

и др. 

Предвижда се услугата да бъде част 

от Комплекс за социални услуги, 

който да замести 

институционалната грижа след 

закриването на ДМСГД. 

гр. Силистра Нова услуга  /2016 г./ 

11 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция - 3 

Деца с тежки увреждания 

от 0 до 3 г. 

Община Силистра 0 20 20 Предоставяне на комплекс от 

почасови социални услуги, свързани 

с извършване на разнообразни 

консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности на деца 

с тежки увреждания и семейства на 

деца с увреждания. 

Предвижда се услугата да бъде част 

от Комплекс за социални услуги, 

който да замести 

институционалната грижа след 

закриването на ДМСГД. 

гр. Силистра Нова услуга  /2016 г./ 

12 Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в риск Област Силистра 20 20 20 Предоставя комплекс от социални 

услуги за деца и семейства в риск – 

жертви на насилие, експлоатация 

или друг вид нехумнно отношение; 

деца, за които съществува риск от 

нарушаване на тяхното психическо, 

физическо, нравсвено, 

интелектуално и социално развитие; 

гр. Силистра Предоставя се 

 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

деца, необхванати от 

образователната система, в риск от 

отпадане или отпаднали от 

училище; деца или младежи в 

специализирани институции или от 

резидентен тип; повишаване на 

родителския капацитет, насърчаване 

на отговорно родителстване и др. 

13 Център за 

обществена 

подкрепа 

Кандидати и утвърдени 

ПС и осиновители, деца в 

неонатална възраст в риск 

от изоставяне 

Област Силистра 0 50 50 Предоставя комплекс от социални 

услуги задеца и семейства в риск – 

превенция на изоставянето, 

бременни жени, родители/законни 

представители на деца в риск, за 

които ОЗД при ДСП преценява, че 

имат нужда от специфична 

подкрепа; кандидати или вече 

одобрени приемни семейства и 

осиновители. 

Предвижда се услугата да бъде част 

от Комплекс за социални услуги, 

който да замести 

институционалната грижа след 

закриването на ДМСГД. 

гр. Силистра Нова услуга  /2016 г./ 

14 Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца от 0 до 18 години; 

Уязвими семейства с деца 

от 0 до 18 години от 

всички населени места в 

общината; 

Деца необхванати, 

отпаднали и в риск от 

отпадане от училище; 

Деца жертви на насилие 

Община Дулово  25 25 Превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и отпадане 

от училище, 

деинституционализация и 

реинтеграция на деца,  

консултиране и подкрепа на 

семейства в риск; оценяване и 

обучение на бъдещи приемни 

родители и осиновители; семейно 

планиране, подготовка за 

родителстване, ранно детско 

развитие с обхват на уязвимите 

гр. Дулово Нова 2016 

 

ДДД и проектно 

финансиране 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

семейства и деца; ранна превенция 

на изоставянето и задържане на 

новородените деца в биологичното 

семейство; консултиране и подкрепа 

на деца с противообществени 

прояви; подкрепа за професионално 

ориентиране на деца и младежи. 

15 Дневен център 

за деца и 

младежи с 

умствени 

увреждания 

Деца и младежи с 

увреждания 

Община Дулово  20 20 Дневна грижа. Консултиране, 

рехабилитация, логопедична помощ, 

информиране и обучение, 

специализирани медицински грижи. 

Превенция на изоставянето. 

гр. Дулово Нова 2016 

 

ДДД и проектно 

финансиране 

16 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца и лица с увреждания Община Дулово 20 30 30 Комплекс от социални услуги , 

свързани с извършване на 

рехабилитация, социално-правни 

консултации, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване. 

 

гр. Дулово Налична 

ДДД 

17 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания 

Деца, в риск от изоставяне Област Дулово 0 15 15 Превенция на изоставянето 

 

гр.Дулово Нова 2016 

ДДД и финансиране по 

оперативни програми 

18 Център за 

обществена 

подкрепа  

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане 

от 

училище 

Деца, отпаднали от 

училище 

Община 

Тутракан 

  40 Превенция на изоставяне; Подкрепа 

на семейството при отглеждане на 

детето; работа с деца и родители за 

връщане в училище, Консултации;  

Услуги за деинституционализация 

Реинтеграция в семейството 

Община 

Тутракан 

Нова 2016 

19 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община Тутракан  5 10 Консултиране и подкрепа  

информационни кампании, 

обучение, подбор и наемане на 

приемни родители, наблюдение и 

подкрепа за приемните родители и 

Община 

Тутракан 

Нова 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

приемните деца, възстановяване 

и/или поддържане на връзки със 

семейството; 

20 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца и възрастни с 

увреждания 

Община Тутракан 30 30 30 Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации – 

социални, правни, здравни, 

психологически, трудотерапия; 

Умения за самостоятелност. 

Разширяване на услугата чрез 

развитие на мобилност в селата от 

общината. 

гр.Тутракан Нова 2016 

21 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания 

Деца и младежи лишени 

от родителска грижа 

Областта и други 

области 

12+2 12+2 12+2 Постепенно извеждане в резидентна 

грижа семеен тип на деца, 

отглеждани в СИ 

гр.Тутракан Нова 2016 

22 Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане 

от училище 

Деца, отпаднали от учили 

Всички населени 

места от 

общината 

0 0 20 Превенция на изоставяне; Подкрепа 

на семейството при отглеждане на 

детето; работа с деца и родители за 

връщане в училище, Консултации;  

Услуги за деинституционализация 

Реинтеграция в семейството 

с.Ситово Нова – на етап 

планиране 

23 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания 

Деца и младежи без 

увреждания 

Всички населени 

места от 

общината 

0 0 15 Постепенно извеждане в резидентна 

грижа семеен тип на деца,  

отглеждани в СИ 

с.Ситово Нова – на етап 

планиране 

24 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца и младежи с 

увреждания 

Всички населени 

места от 

общината 

0 0 15 Подкрепа на родителите за 

отглеждане на деца и младежи с 

увреждания в семейството 

 

с.Ситово Нова – на етап 

планиране 

25 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

Деца и младежи без 

увреждания, лишени от 

родителска грижа 

Всички области 8 8 8 Предоставяне на 24-часова грижа. 

Осигуряване на среда, близка до 

семейната, при която потребителите 

получават грижа и подкрепа за 

с.Кайнарджа Предоставя се 

 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

увреждания личностно развитие и изграждане на 

умения за самостоятелен и 

независим живот. На децата в 

Центъра е гарантиран е достъпа до 

специализирани здравни и социални 

услуги в общността и обучителни и 

образователни дейности, предоставя 

им се възможност да изразяват 

мнение и отношение по различни 

теми и въпроси, засягащи бита, 

живота, дейностите и 

взаимоотношенията в ЦНСТ. 

26 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания 

Деца и младежи без 

увреждания, лишени от 

родителска грижа 

Всички области 0 0 8 Предоставяне на 24-часова грижа. 

Осигуряване на среда, близка до 

семейната, при която потребителите 

получават грижа и подкрепа за 

личностно развитие и изграждане на 

умения за самостоятелен и 

независим живот. На децата в 

Центъра е гарантиран е достъпа до 

специализирани здравни и социални 

услуги в общността и обучителни и 

образователни дейности, предоставя 

им се възможност да изразяват 

мнение и отношение по различни 

теми и въпроси, засягащи бита, 

живота, дейностите и 

взаимоотношенията в ЦНСТ. 

с.Кайнарджа Нова услуга  /2017 г./ 

27 Приемна грижа Деца в риск Всички области 2 4 10 Отглеждане и възпитание в семейна 

среда на децал които са настанени в 

семейства на близки и роднини или 

в приемно семейство с цел 

превенция на 

институционализацията или 

изоставянето им. 

На 

територията 

на община 

Кайнарджа 

Предоставя се 

Увеличен капациет 

/2016 г./  

Увеличен капацитет 

/2018 г./  

 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

За задоволяване потребностите на 

оценените за приемна грижа деца е 

необходимо увеличаване капацитета 

на ПГ със 7 ПС. 

28 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца от 0 до 18 г. Община 

Кайнраджа 

0 0 20 Предоставяне на комплекс от 

почасови социални услуги, свързани 

с извършване на разнообразни 

консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности на деца 

с тежки увреждания и семейства на 

деца с увреждания. 

Предвижда се услугата да бъде част 

от Комплекс за социални услуги, 

който да замести 

институционалната грижа след 

закриването на ДМСГД. 

с. Кайнарджа Нова услуга  /2017 г./ 

29 Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в риск 

Кандидати и утвърдени 

ПС и осиновители 

Община 

Кайнарджа 

0 0 20 Предоставя комплекс от социални 

услуги задеца и семейства в риск – 

жертви на насилие, експлоатация 

или друг вид нехумнно отношение; 

деца, за които съществува риск от 

нарушаване на тяхното психическо, 

физическо, нравсвено, 

интелектуално и социално развитие; 

деца, необхванати от 

образователната система, в риск от 

отпадане или отпаднали от 

училище; деца или младежи в 

специализирани институции или от 

резидентен тип; повишаване на 

родителския капацитет, насърчаване 

на отговорно родителстване и др. 

Предоставя комплекс от социални 

услуги задеца и семейства в риск – 

превенция на изоставянето, 

с. Кайнарджа Нова услуга  /2017 г./ 



№  Област 

Силистра 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

бременни жени, родители/законни 

представители на деца в риск, за 

които ОЗД при ДСП преценява, че 

имат нужда от специфична 

подкрепа; кандидати или вече 

одобрени приемни семейства и 

осиновители. 

 

30 Кризисен 

център за деца, 

жертва на 

насилие и 

трафик  

Деца преживели домашно 

насилие, сексуално 

насилие, трафик на хора 

Всички общини от 

РБ 

9 9 9 Подслон , здравна грижа, социална 

и психологическа подкрепа. 

гр.Алфатар Предоставя се 

31 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца и младежи 

без увреждания 

Деца / младежи без 

увреждания 

Всички области 15 15 15 Осигуряване на среда близка до 

семейната, при която лицата ще 

получават необходимите грижи за 

личното им съзряване и изграждане 

на умения за самостоятелен живот. 

с.Малък 

Преславец 

Община 

Главиница 

Предоставя се 

32 Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в риск 

от общността на 

територията на Община 

Главиница /деца, жертви 

на физически и 

емоционален тормоз и 

техните семейства; деца, 

застрашени от отпадане 

или отпаднали от училище 

Община 

Главиница 

 20 20 Социални услуги, насочени към 

превенция на изоставянето на деца, 

превенция на насилието и отпадане 

от училище. 

гр. Главиница Нова услуга /2016 г./ 

 

Забележка: В последната колона се посочват основните стъпки и етапи в развитието на услугата с посочване на годината в скоби към отделните стъпки. 

Така тази таблица съдържа информацията за плана за действие, който е съкратен от настоящия формат за областна стратегия. 

 


