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Увод 

 

В условията на динамично променящата се среда, икономическа и 

социална криза, и демографски проблеми, обхванали страната ни през 

последните няколко десетилетия, се утвърждава осигуряването на достъпни, 

висококачествени и устойчиви социални и интегрирани здравно-социални 

услуги за общността. Република България, както и други страни членки на 

Европейския съюз, е изправена пред сериозно предизвикателство, свързано 

със застаряване на населението, деца и възрастни с увреждания, уязвими 

групи и общности, което води до повишаване на потребността от социални 

и интегрирани здравно-социални услуги.  

Развитието на социални и интегрирани здравно-социални услуги е с 

ключова цел, която е насочена към подобряване на достъпа до социални 

услуги в общността и семейната среда, и здравни услуги, чрез разширяване 

на мрежата на тези услуги в Община Кубрат, тяхното разнообразие, обем и 

обхват, повишава качеството им, както и насърчава взаимодействието, както 

помежду им, така и между Община Кубрат и неправителствените 

организации. Времеви обхват за изготвянето на анализа е реализиран от 

ноември 2022 година до 31 декември 2022 година. Авторите и участниците 

на анализа са общинска администрация Община Кубрат съгласно Заповед 

№ 930/09.12.2022 г. на кмета на Община Кубрат. Анализът е извършен на 

територията на Община Кубрат. 

1. Методология: 

Методология на цялостното проучване в анализ на потребностите от 

социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират 

изцяло или частично от държавния бюджет: 

А. Етапи на изследването: 

1. Етап на събиране на информация:  
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Проведен е в периода от ноември до януари 2023 година. Проучени са 

стратегическите и програмни документи на национално и на ниво Община 

Кубрат и Област Разград в сферата на социалните услуги. 

2. Заключителен етап на изследването: 

Проведен през месец януари 2023 година и се състои в обобщаване на 

анализиране и изследване на конкретна база данни, както и формулиране на 

изводи и препоръки. 

Б. Използвани методи: 

Количествен и качествен анализ 

Количествен и качествен анализ на база данни от информационни 

извадки за съществуващи в Община Кубрат. Задачи на този анализ е 

извеждане на количествени и качествени параметри, с цел установяване на 

динамиката и тенденциите в развитието на  социални услуги  и установяване 

на целеви групи и източници на финансиране. 

1. Установяване на брой социални услуги в общността в Община 

Кубрат; 

2. Установяване на брой социални услуги от резидентен тип в 

Община Кубрат; 

3. Установяване на брой и видове налични социални услуги; 

4. Установяване на брой и видове налични социални услуги 

финансирани изцяло или частично от държавния бюджет;  

5. Установяване на брой целеви групи; 

6. Установяване на показателите в община Кубрат по критерии 

Системно-структурен анализ: 



6 
 

- Анализ на динамиката и тенденциите на развитие на системата на 

социалните услуги в Община Кубрат, предоставяни в общността; 

- Анализ на динамиката и тенденциите на развитие на системата на 

социалните услуги в Община Кубрат, предоставяни като в 

общността от резидентен тип; 

- Установяване и анализ на конкретни иновативни и добри практики 

в системата на социалните услуги в Община Кубрат; 

Източници  

1.1. Целта на настоящия анализ на потребностите от социални 

услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или 

частично от държавния бюджет е: 

- 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;  

- 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. Информацията е събрана от Националният статистически институт 

и органи, които по силата на закон имат право да събират и администрират 

съответните данни – ДСП – гр. Кубрат и ДБТ – гр. Кубрат. 
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2. Показателите на общината по критериите за социални и 

интегрирани здравно-социални услуги: 

Във връзка със измененията в Закона за социалните услуги (ЗСУ) за 

първи път се въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, 

финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта 

на социалните услуги. По този начин държавата пое ангажимент за 

създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен 

план. Националното планиране е особено важно, тъй като чрез него се 

определят пакета от социални и интегрирани здравно-социални услуги на 

ниво община и област, за които следва да се осигури финансиране от 

държавния бюджет. В картата се определят максималния брой потребители 

на всички социални интегрирани здравно-социални услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

Критериите за определяне на услугите и максималния брой на 

потребителите в Националната карта на социалните услуги са определени в 

Наредбата за планирането на социалните услуги (Наредбата) съобразно 

броя и демографския профил на населението. Националната карта на 

социалните услуги следва да се разработи въз основа на анализ на общините 

относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. 

Показателите на община Кубрат по критериите за определяне на 

социалните услуги на максималния брой на потребителите на всички 

социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране 

от държавния бюджет се определят на базата на критериите изброени в 

Таблица № 1. 

Таблица № 1: Критерии за определяне на максималния брой потребители на 

всички социални услуги; 

Източници: НСИ, ДСП, ГРАО 
 Община КУБРАТ  
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Данни за общината по критериите за определяне в Националната карта на 

социалните услуги на максималния брой на потребителите на всички 

социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране 

от държавния бюджет 

№ по 

ред 
Наименование на критерия 

Данни за 

общината, 

брой 

1 общ брой на населението 15 015 

2 общ брой на пълнолетните лица 12 010 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст 2 218 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст 4 387 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания 1908 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст 48 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г. 867 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания 1915 

9 
общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст 

809 

10 
общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в домашна 

среда 
48 

11 
брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в невъзможност 

за самообслужване, живеещи в домашна среда 
274 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст 2170 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 168 

14 
брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 

15 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения 68 

16 
брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
110 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 1527 

18 
брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
647 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 75 

20 
брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна среда 

75 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 120 

22 
брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
47 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 2479 

24 
брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
997 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни увреждания 47 

26 
общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с определена 
чужда помощ 

182 

27 
брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ 
181 
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28 
общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност 
за самообслужване 

125 

29 
брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване 
436 

 

По настоящем съществуващите социални услуги на територията на 

Община Кубрат (Дом за стари хора – с. Тертер, Център за обществена 

подкрепа – гр. Кубрат, ДЦПЛУ – гр. Кубрат, механизма за „Лична помощ“ 

и социална услуга „Асистентска подкрепа“) задоволяват и покриват 

нуждите на община Кубрат по някои критерии. През новия програмен 

период (2021 - 2027) в община Кубрат са заложени създаването на 3 нови 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за покриване на 

критериите по ЗСУ, които са утвърдени от МТСП на областно ниво, а 

именно на: Общностен център за ранно детско развитие (планирана с 

капацитет 30), Център за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински 

грижи (интегрирана здравно-социална услуга) (планирана с капациет 15) и 

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с 

тежки множествени увреждания (планирана с капацитет 20). 

3. Съществуващите социални и интегрирани здравно-социални 

услуги на територията на общината и брой на техните 

потребители 

3.1. Социални услуги 

         Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално 

включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална 

работа и се предоставят в общността и в специализирани институции. На 

територията на Община Кубрат към днешна дата се администрират и 

предоставят 4 социални услуги: три от тях са в общността – Център за 

обществена подкрепа (ЦОП), Дневен център за пълнолетно лица с 
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увреждания (ДЦПЛУ) и социална услуга „Асистентска подкрепа“; и една от 

типа специализирана институция – Дом за стари хора.  

Общият капацитет на всички социални услуги предоставящи се на 

територията на Община Кубрат е 176. Разпределението по социални услуги 

може да се види в Таблица № 2 – „Видове социални услуги намиращи се на 

територията на община Кубрат“. 

Таблица № 2 - „Видове социални услуги намиращи се на територията на община 

Кубрат“. 

 

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 

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  

 

Гр. 

Курбат, 

пълнолетни 

лица с 

30 26 1. дневна грижа;  Община 

Кубрат 

№ Наименование на 

социалната услуга 

Капацитет Брой 

потребители 

към 31.12.2021 

г. 

Целева група 

1. 
Център за обществена 

подкрепа 
30 57 

Деца и техните 

семейства 

2. 
Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания 
30 25 

Пълнолетни лица с 

увреждания 

3. 
Социална услуга 

„Асистентска подкрепа“ 
56 67 

Лица с увреждания 

и възрастни, и 

стари хора в 

невъзможност от 

самообслужване 

4. Дом за стари хора 60 35 Стари хора 
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ул. 

Страци 

№ 2 

увреждания 

от Община 

Кубрат с 

решение на 

ТЕЛК, 

НЕЛК или 

ЛКК. 

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. 

 

Център за обществена подкрепа 

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  

 

Гр. 

Курбат, 

ул. 

Страци 

№ 2 

Деца от 0 

до 18 

години в 

риск и 

техните 

семейства 

 

 

30 56 1. информиране и 

консултиране;  

2.застъпничество 

и посредничество;  

3. терапия и 

рехабилитация;  

4. обучение за 

придобиване на 

умения;  

 

Община 

Кубрат, 

Община Завет 

(с. Сушево) и 

Община 

Исперих (с. 

Лъвино) 

 

Социална услуга Асистентска подкрепа – гр. Кубрат 

Място Брой 

субсид

ирани 

потреб

ители  

Брой 

обслу

жван

и 

лица 

Брой 

чакащи 

лица 

Брой 

асист

енти 

 

Брой 

администр

иращи 

услугата 

 

Териториален обхват  

 

Гр. 

Кубрат, 

ул. 

Княз 

Борис I 

№ 1 

56 67 95 49 1 – младши 

експерт 

„Социални 

дейности“ 

Община Кубрат, (всички 

населени места на 

територията на Община 

Кубрат) 
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Дом за стари хора – с. Тертер 

Място Брой 

места  
Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 

г. в брой.  

 

Брой 

лежащи 

лица 
 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 

от ЗСУ  
 

Териториален 

обхват  

 

С. 

Тертер, 

ул. 

Гоце 

Делчев 

№ 5 

60 34 7 1. резидентна грижа 

(за лица в 

надтрудоспособна 

възраст);  

2. информиране и 

консултиране.  

Република 

България 

 

 

3.1.2 Социални услуги и интергрирани здравно-социални услуги, 

които функционират на територията на община Кубрат по проекти, 

финансирани от оперативни програми 

На територията на община Кубрат по настояще се реализира проект 

№ BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални 

услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“, по 

процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, като до 

31. 06. 2023 г. е осигурено финансиране по ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014 – 2020 г.“, а след края на проекта общински съвет при Община 

Кубрат взе решение за създаването на нова социална услуга „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“, като държавно – делегирана 

дейност. По настоящем на територията на община Кубрат се реализираха 

проектите BG05M9OP001-6.002-0125 "Патронажна грижа + в община 

Кубрат" и BG05M9OP001-6.004-0134 "Патронажна грижа + в община 

Кубрат – КОМПОНЕНТ 2" до 18. 01. 2023 година, но от 01. 02. 2023 стартира 

предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги по 

проект BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в община Кубрат“, по 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Също така на 

територията на община Кубрат се предоставя и проект BG05SFPR003-1.001 – 

Топъл обяд, по програма „Храни и основмно материално подпомагане“ 2021 
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– 2027. Също така Община Кубрат изпълнява проект № ФС01-0607 – 

„Приемна грижа“ 

Социална 

услуга/ място на 

предоставяне 

Финансирана 

операция 

Точна дата 

на 

приключване 

на проекта 

Извършвана 

дейност, 

съотносимо към 

услугите по чл. 15 

от ЗСУ 

Целева 

група  

Брой 

места 

Заетост 

Проект № 

BG05M9OP001-

2.004-0025-C01 

„Предоставяне 

на интегрирани 

социални 

услуги за деца и 

родители от 
уязвими групи в 

Община 

Кубрат“, Гр. 

Кубрат, ул. 

Страцин № 2 

ОП 

„Развитие на 
човешките 

ресурси 2014 

– 2020 г.“ 

30.06.2023 1. информиране 

и консултиране;  
2.застъпничество 

и 

посредничество;  

3. обучение за 

придобиване на 

умения;  

 

деца и 

техните 
семейства 

836 277 

 

3.2 Интегрирани здрано-социални услуги, делегирани от държава 

дейности в община Кубрат 

В момента на територията на община Кубрат не функционират 

интегрирани здравно-социални услуги, като делегирана от държавата 

дейност. 

4. Брой желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-

социални услуги на територията на община Кубрат 

Общият брой на чакащите за ползване на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги към 31. 12. 2022 г. е 95 потребителя, за социална 

услуга „Асистентска подкрепа“. Чакащи за настаняване в специализирана 

институция ДСХ и услуи в общността ЦОП и ДЦПЛУ – няма. 

5.  Информация относно броя на лицата от други общини, които 

ползват социални и здравно-социални услуги на територията на 

общината 
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На територията на Община Кубрат се предоставят пет социални 

услуги, три от тях (ЦОП – гр. Кубрат, ДСХ – с. Тертер и ДЦПЛУ – гр. 

Кубрат) оказват подкрепа на лица от други общини. Към дата 31.10.2022 г. 

социалните услуги на територията на община Кубрат предоставят социални 

и здравно-социални услуги на 20 лица от други общини и области. 

Социалните услуги Асистентска подкрепа и механизма за лична помощ се 

предоставят по настоящ адрес и поради тази причина при тях не се срещат 

лица от други общини или области. 

Таблица № 3 Видове социални услуги в Община Кубрат; 

№ Вид социална услуга Потребители от други 

общини 

Потребители от други 

области 

1. ЦОП – гр. Кубрат 2 0 

2. ДСХ – с. Тертер 3 16 

 

ЦОП – гр. Курбат: 

 Община Завет – с. Сушево – 1; 

 Община Исперих – с. Лъвино – 1; 

ДСХ – с. Тертер 

 Обл.Разград,общ. Исперих –2 

 Обл.Разград,общ. Самуил – 1 

 Обл.Русе,общ. Русе – 4 

 Обл.Русе,общ. Иваново–2 

 Обл.Русе,общ. Сливо поле-1 

 Обл.Силистра,общ.Тутракан -2 

 Обл.Шумен,общ.Шумен – 1 

 Обл.Търговище,общ.Попово –1 

 Обл.Търговище,общ.Омуртаг -1 

 Обл.Търговище,общ. Търговирще - 1 

 

 



ПРОЕКТ! 

2023 година 
 

 

6. Информация за демографското развитие в общината за последните 5 години 

Брой и възрастова структура на населението, към 31 декември 2021 г. на Община Кубрат е 15015 души. 

Продължава процесът на застаряване на населението в общината, който е характерен за другите райони в страната, 

но в Северния централен район то е в по-високи стойности от средните за страната, като само Северозападния район 

е с по-неблагоприятни стойности.  

Източник: НСИ 

Данни/информация за демографското развитие в община Кубрат за последните 5 години: 
  2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на 

населението 

 

брой 15015 15410 15638 15956 16297 

Раждаемост 

 
брой 95 93 105 108 107 

Смъртност 

 
брой 333 315 341 383 459 

Естествен 

прираст 

 

Брой +/- -226 -207 -236 -290 -364 

Заселени 

 
брой 401 419 445 368 373 

Изселени 

 
брой 432 357 527 502 493 

Механичен 

прираст 

 

Брой +/- -31 62 -82 -134 -120 
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Гъстота на 

населението 

 

Бр. души на кв. 
км. 

34 35 36 36 37 

Брой градско 

население 

 

брой 6054 6205 6259 6362 6488 

Брой селско 

население 

 

брой 8961 9205 9379 9594 9809 

 

В сравнение с края на 2017 г. населението на общината намалява с 1282 души, или с 7,86 % (средногодишен 

темп на намаление 2,02%). Намалението на населението е един от основните лимитиращи фактори за бъдещото 

развитие на всяка общината, които негативно се отразят най-вече върху работната сила и възпроизводствения 

потенциал на територията. 

Относителен дял на населението по местоживеене - Относителният дял на населението в градовете дава 

информация за степента на урбанизация на областта. Към 31.12.2017 г. в град Кубрат живеят 6488 души (39,81 % от 

общия брой на населението), а в селата – 9809 души (60,19 % от населението на общината). В края на 2021 година, в 

град Кубрат живеят 6054 души (40,31 %), а в селата 8961 (59,69 %). 

Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст в Община Кубрат за периода 2017 – 2021 

година – През 2017 г. под трудоспособна възраст са 2296 или 14,08 % от населението на общината, в края на 2021 
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година те са 13,81 % или 2074 души. Лицата, които са в трудоспособна възраст през 2017 г. са 9296 души или 57,04 

% от общото население на общината за 2017 г. В края на 2021 г. в трудоспособна възраст са 8554 души или 56,59 % 

от общото население на общината за 2021 г. В над трудоспособна възраст през 2017 г. са 4705 души (28,87 % от 

общото население на общината), а през 2021 г. (29,22 % от общото население на общината). 

 

 

 

Източник: НСИ 

  
Разпределение на населението под, в и над трудоспособна възраст по пол в Община Кубрат за периода 2017 - 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 16297 7924 8373 15956 7783 8173 15638 7646 7992 15410 7516 7894 15015 7312 7703 

Под трудоспособна 

възраст 

2296 1173 1123 2218 1153 1065 2174 1135 1039 2113 1099 1014 2074 1087 987 

В трудоспособна 

възраст 

9296 4986 4310 9081 4901 4180 8870 4799 4071 8781 4719 4062 8554 4587 3967 

Над трудоспособна 

възраст 

4705 1765 2940 4657 1729 2928 4594 1712 2882 4516 1698 2818 4387 1638 2749 
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Естествен прираст в община Кубрат за периода 2017 – 2021 година – Община Кубрат е с отрицателен естествен 

прираст в периода 2017 – 2021 г. През 2017 г. коефициентът на естествения прираст в общината е – 13,87 ‰  или – 

226 души, а в края на 2021 г. коефициента на естествения прираст е – 24,24 ‰ или – 364 души. На областно ниво 

Област Разград през 2017 г. КЕП е – 9,39 ‰, а в края на 2021 г. е – 17,49 ‰ . Община Кубрат е с най-голям отрицателен 

коефициент на естествен прираст в Област Разград, следван от Община Цар Калоян.

 Източник: НСИ 

През 2017 През 2021 

№ Общини 
Коефициент на естествения 

прираст 
№ Общини 

Коефициент на 

естествения прираст 

1 Кубрат -13,87 ‰ 1 Кубрат -24,24 ‰ 

2 Цар Калоян -11,88 ‰ 2 Цар Калоян -21,41 ‰ 

3 Разград -10,36 ‰ 3 Самуил -17,70 ‰ 

4 Завет -8,60 ‰ 4 Завет -17,30 ‰ 

5 Самуил -7,90 ‰ 5 Исперих -16,44 ‰ 

6 Исперих -6,31 ‰ 6 Разград -15,65 ‰ 

7 Лозница -5,64 ‰ 7 Лозница -15,37 ‰ 



ПРОЕКТ! 

2023 година 
 

В периода 2017 – 2021 в Община Кубрат общо живо родените деца са 

508, като през 2017 г. са родени 107 деца, в края на 2021 г. са родени 95 деца, 

респективно се отчита намаляване на ражданията. 

Умиранията през периода 2017 – 2021 г. в Община Кубрат се 

увеличават през годините, като през 2017 г. те са били 333, а в края на 2021 

година са 459, това е с почти 126 души повече. 

Разликата между живо родените и умрелите представлява 

естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие 

на страната и района се характеризира с отрицателен естествен прираст на 

населението. През 2021 г. в резултат на отрицателния естествен прираст 

населението на района е намаляло с 364 души. 

7. Информация за наличната социална, образователна и здравна 

инфраструктура 

7.1 Социална инфраструктура 

7.1.1 Социални услуги 

Социалните услуги в общността са ключов фактор за ефективно 

социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото 

на всички уязвими групи. През последните години политиката в сферата на 

социалните услуги е насочена към развитие на услуги в общността и в 

домашна среда, които да заменят институционалния модел на грижа. 

Застаряването на населението, вътрешния териториален дисбаланс на 

доходите в селските общини, както между регионалните райони 

задълбочава социалните неравенства и бедността. Това са предпоставки, 

които в бъдеще биха довели до повишено търсенето на широко обхватни 

услуги и необходимост от непрекъснато повишаване на тяхното качество на 

местно ниво. 
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Социалните услуги са определени като дейности за подкрепа, за 

превенция и/или преодоляване на социалното изключване, и подобряване на 

качеството на живот на лица от рискови групи и с увреждания. Системата 

на социалните услуги – услуги в общността и специализирани институции 

включват многообразни услуги, свързани със социална защита на 

определени групи в риск, за хора с увреждания. 

Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани 

институции и услуги в семейна среда или в близка до семейната среда. 

Социалните услуги, са изцяло публични, общината създава мрежа от 

социални услуги, които да обхванат потребностите на голяма част от 

рисковите социално уязвими групи. Финансирането им се осъществява от 

държавния бюджет, бюджетите на общините и други източници, като 

фондове на ЕС и директни плащания. 

Основните доставчици на социални услуги са държавните 

институции, общините и неправителствени организации. Качеството на 

социалните услуги в общините зависи как са структурирани и от доколко 

доставчиците на услуги познават нуждите на потребителите. 

Социалните услуги в домашна среда (личен асистент; социален 

асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж) предоставят 

грижи за задоволяване на ежедневни потребности при домашни условия. 

Някои социални и интегрирани здравно-социални услугите в домашна среда 

се предоставят по процедурите в рамките на мерките на ОПРЧР – МТСП 

(Патронажна грижа+, Грижа в дома и др.); 

Социалните услуги в общността са услуги, предоставяни в семейна 

среда или в близка до семейната среда. Те се предоставят от специализирани 

институции (например за възрастни хора, за деца лишени от родителски 

права; дом за деца с физически увреждания; дом за деца с умствена 
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изостаналост, домове за възрастни хора с увреждания: дом за възрастни хора 

с умствена изостаналост и др.). 

На територияа на община Кубрат са разположени 4 социални услуги 

делегирани от държавата, като 1 от тях се предоставят в домашна среда, а 

останалите 3 разполагат с оборудвана материална база, която е подходяща 

за предоставяне на социални услуги и задоволяване на потребностите на 

ползвателите на социални услуги в тях. ДЦПЛУ – гр. Кубрат разполага с 

кабинети за кинезитерапия, първа медицинска помощ, стаи за оддих 

разделени за мъже и жени, компютърна зала, арттерапевтична зала и 

столова. ЦОП – гр. Кубрат разполага с психологични зали, 

ерготерапевтична зала, логопедични зали и т.н.  Дом за стари хора – с. 

Тертер се намира на пътя между с. Тертер и с. Старо село, като раполага с 

административна сграда и 3 блока за настаняване на потребителите. 

7.1.2 Жилищни условия 

Община Кубрат разполага със сгради общинска собствено 

(апартаменти) в които към настоящия момент са настанени 11 семейства от 

ромски произход. 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и 

обезпечване на ползването им 

Транспортът е единствено автомобилен. Има транспортни връзки с 

всички 17 населени места от региона, както и с градовете Разград i Русе. 

Градът е шосеен възел, свързан с пътищата от гр. Русе за градовете Завет, 

Исперих и Шумен, както и от гр. Тутракан за град Разград. Транспортната 

мрежа на общината обезпечава връзката й с най-близката жп-гара 

Просторно, с най-близкото международно речно пристанище в гр. Тутракан 

и това в гр. Русе. През общината минават следните транспортни артерии: 

път II-49 (Търговище - Разград - Кубрат - Тутракан), който свързва общината 
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с най-близката железопътна гара Просторно, и с водния транспорт (гр. 

Тутракан); път II-23 (Русе – Кубрат - Исперих – Дулово), който я свързва с 

останалите общини в града. Всички населени места са свързани с пътища с 

асфалтова настилка, но немалка част от тях са амортизирани.  

7.2 Образование 

Структурите на предучилищното образование в община Кубрат са 

добре развити. Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в 

детските градини е добра. През учебната 2021/2022 г. в общината 

функционират 5 самостоятелни детски градини с директор. В тях са 

записани 449 деца, от които 208 са момичета. 

Общообразователни училища – Мрежата от учебни заведения в 

общината включва: две средни училища – СУ ”Хр. Ботев” и ПГ; 6 основни 

общообразователни училища, ЦСОП ”Д-р П. Берон”, УО ”М. Горки”, ОДК; 

5 ДГ. В Община Кубрат през учебната 2021/2022 г. учат общо 1054 ученици 

8 училища и 1 професионална гимназия. 
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7.3 Здравеопазване 

Предоставянето  на здравни услуги и развитието на здравната 

инфраструктура  е изключително важно за качеството на живот в селските 

райони. Съществуващите на територията на Община Кубрат здравни 

заведения са достъпни за всички граждани на територията на общината и 

съседните общини. Изградената здравна инфраструктура и броя на лекарите 

в селските общини са базов фактор за осигуряване на здравни услуги на 

населението в градовете и в селата.  

На територията на община Кубрат през 2022 г. функционират 

следните здравни и лечебни заведения: 

 МБАЛ – гр. Кубрат; 

 Филиал на център за спешна медицинска помощ – гр. Кубрат; 

 Амбулатория за първична или специализирана медицинска 

помощ 5 броя – гр. Кубрат; с. Беловец; с. Равно; с. Севар; с. 

Юпер; 
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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, е както следва: 

 

 Не заети длъжности в ДСХ – с. Тертер са 1 – рехабилитатор , 

1 – 

мед. Фелдшер, 2 – санитари. 

Длъжностно разпределение на Дом за стари хора - с. Тертер 

№ Длъжност Степен на 

образование 

Щатен брой 

1 Директор; висше 1 

2 гл. счетоводител; висше 1 

3 специалист социални 

дейности – 

трудотерапевт; 

висше 2 

4 касиер, счетоводство ЛС; сред. Спец. / средно 1 

5 старша медицинска 

сестра; 

висше 1 

6 медицински фелдшер; Висше / ср. Спец. 1 

7 медицинска сестра; Висше / ср. Спец. 3 

8 рехабилитатор; висше 0 

9 перач; средно 1 

10 домакин; средно 1 

11 шофьор – снабдител; средно 1 

12 огняр – работник 

поддръжка; 

средно 3 

13 готвач; средно 1 

14 помощник готвач; средно 1 

15 работник кухня; средно 1 

16 санитар; средно 8 

Длъжностно разпределение на Център за обществена подкрепа 

– гр. Кубрат   
минимални изисквания за заемане на 

длъжността 

№ Длъжност Степен на образование професионелен 

опит 

1 Управител висше 1 

2 Счетоводител; висше 1/2 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е заето 1 брой трудотерапевт 

  

3 социален 

работник 

висше 1 и 1/2 

4 Психолог висше 1/2 

5 Логопед висше 1 

6 Ерготерапевт висше 1 

7 Санират Средно / основно 1/2 

Длъжностно разпределение на Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания – гр. Кубрат   
минимални изисквания за заемане на 

длъжността 

№ Длъжност Степен на образование професионелен 

опит 

1 Управител висше 1 

2 Касиер-

домакин; 

средно 1 

3 Социален 

работник  

висше 1 

4 Психолог висше 1 

5 Шофьор-

снабдител 

висше 1 

6 Трудотерапевт 

(3 броя) 

средно 2 

7 Санират  Средно / основно 1 

8 Кинезитерапевт  висше 2 

9 Мед. сестра Висше / ср. Спец. 1 

Длъжностно разпределение на Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания – гр. Кубрат   
минимални изисквания за заемане на 

длъжността 

№ Длъжност Степен на образование професионелен 

опит 

1 Младши експерт 

„Социални 

дейности“ 

висше 1 
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8.2 Информация, относно регистриранит безработни лица на 

територията на община Кубрат 

За периода 31.12.2022 в ДБТ – гр. Кубрат са регистрирани 799 

безработни лица, като от тях 432 са жени. Със средно образование са 279, 

със средно професионално 192, а с висше 33. Лицата с висше образование 

по области на образованието са разпределени, както следва: 

 Образование – 7; 

 Обществени, икономически и правни науки – 7; 

 Математика и общественно знание – 2; 

 Техника и технологии – 9; 

 Селско стопанство – 3; 

 Здравеопазване – 3; 

 Други 2; 

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги: 

Във ръзка с прогноза за необходимите служители в социалните услуги 

не се налага изменение на длъжностното щатно разписание. 

9. Прогнозиране и планиране на необходимите социални и 

интегрирани здравно-социални услуги  

Максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, по 

видове социални услуги: 

i. Максимален брой на потребителите по общодостъпни 

социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗСУ е 5 

потребителя; 
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Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 от 

ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е 

определен броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат по 

критерия, брой 

а) общ брой на населението 0,3 25% 15015 1,13 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,35 25% 12010 1,05 

в) 
общ брой на децата до 18-

годишна възраст 
1,9 25% 2218 1,05 

г) 
общ брой на лицата в 

надтрудоспособна възраст 
1,5 25% 4387 1,65 

   Общ резултат без 

закръгление 
4,88 

ii. Максимален брой на потребителите на общодостъпните 

социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗСУ е 7 

потребителя; 

Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от 

ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,4 25% 15015 1,50 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,5 25% 12010 1,50 

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 2,7 25% 2218 1,50 

г) 
общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 
2,1 25% 4387 2,30 

   Общ резултат без 

закръгление 
6,80 

iii. Максимален брой потребителите на социална услуга 

информиране и консултиране по чл. 15, т. 1 от ЗСУ е 23 

потренителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга информиране и консултиране по чл. 15, 

т. 1  от ЗСУ е: 



28 
 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 1,35 20% 15015 4,05 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 20% 12010 3,84 

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 9,1 20% 2218 4,04 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
22 15% 1908 7,19 

д) 
общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
325 15% 48 2,34 

е) общ брой на децата от 0 до 7 г. 20 10% 867 1,73 

   Общ резултат без 

закръгление 
22,30 

iv. Максимален брой на потребителите на социална услуга за 

застъпничество и посредничество по чл. 15, ал. 2 от ЗСУ 

е 18 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга застъпничество и посредничество по чл. 

15, т. 2  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 
/1000 

души 

Относителна 

тежест на 
критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 
брой 

Междинен 

резултат 

по 
критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,9 20% 15015 2,70 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,1 20% 12010 2,64 

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 6 20% 2218 2,66 

г) общ брой на лицата с трайни увреждания 13,5 20% 1915 5,17 

д) 
общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 
4,65 20% 4387 4,08 

   Общ резултат без 

закръгление 
17,26 
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v. Максимален брой на потребителите на социална услуга 

терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4 от ЗСУ е 30 

потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4  
от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 
на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 
данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 
резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 1,7 20% 15015 5,11 

б) общ брой на пълнолетните лица 2 20% 12010 4,80 

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 11,5 20% 2218 5,10 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
28 20% 1908 10,68 

д) 
общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
410 20% 48 3,94 

   Общ резултат без 

закръгление 
29,63 

vi. Максимален брой потребителите на социална услуга за 

обучение за придобиване на умения по чл. 15, т. 5 от ЗСУ 

е 21 потребителя 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга обучение за придобиване на умения по 

чл. 15, т. 5  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 1,4 20% 15015 4,20 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 20% 12010 3,84 

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 9,2 20% 2218 4,08 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
22 20% 1908 8,40 
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д) 
общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
20 20% 48 0,19 

   Общ резултат без 

закръгление 
20,72 

vii. Максимален брой на потребителите на социална услуга 

подкрепа за придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 

6 от ЗСУ е 11 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга подкрепа за придобиване на трудови 

умения по чл. 15, т. 6 от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,7 50% 15015 5,26 

б) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в трудоспособна възраст 
12 50% 809 4,85 

   Общ резултат без 

закръгление 
10,11 

viii. Максимален брой на потребителите на социална услуга 

дневна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 

от ЗСУ е 9 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за деца с трайни 
увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 
критерия 

/1000 

души 

Относителна 
тежест на 

критерия, % 

Въведени 
данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 
по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,6 20% 15015 1,80 

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 4 40% 2218 3,55 

в) 
общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
140 40% 48 2,69 

г) за заместваща грижа чрез дневна грижа 
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общ брой на децата с трайни увреждания, 

живеещи в домашна среда 
8 100% 48 0,38 

   Общ резултат без 

закръгление 
8,42 

ix. Максимален брой на потребителите на социална услуга 

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания по 

чл. 15, т. 7 от ЗСУ е 35 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за пълнолетни лица с 

трайни увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 1,4 20% 15015 4,20 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 40% 12010 7,69 

в) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
23 40% 1908 17,55 

г) 

за заместваща грижа чрез дневна грижа 
 

брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

20 100% 274 5,48 

   Общ резултат без 

закръгление 
34,92 

x.  Максимален брой на потребителите на социална услуга 

резидентна грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8 от 

ЗСУ е 3 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца без увреждания 

по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 
на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 
резултат 

по 

критерия, 

брой 
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а) общ брой на населението 0,15 20% 15015 0,45 

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 1 40% 2218 0,89 

в) 
брой на децата без увреждания до 18-

годишна възраст 
1 40% 2170 2,21 

   Общ резултат без 

закръгление 
2,21 

xi. Максимален брой на потребителите на социална услуга 

резидентна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, 

т. 8 от ЗСУ е 3 потребителя;  

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,17 20% 15015 0,51 

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 1,1 40% 2218 0,98 

в) 
общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
40 40% 48 0,77 

   Общ резултат без 

закръгление 
2,25 

xii. Максимален брой на потребителите на социална услуга 

резидентна грижа за пълнолетни лица с психични 

разстройства по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е 19 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с 

психични разстройства по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,5 25% 15015 1,88 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,6 25% 12010 1,80 
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в) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
8 25% 1908 3,82 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с 

психични разстройства 
230 25% 168 9,66 

д) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на пълнолетните лица с психични 

разстройства в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

70 100% 15 1,05 

   Общ резултат без 

закръгление 
18,20 

 

xiii. Максимален брой на потребителите на социална услуга на 

резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е 19 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 
броя са: 

Стойност 

на 

критерия 
/1000 

души 

Относителна 

тежест на 
критерия, % 

Въведени 

данни  по 
критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 
критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,5 25% 15015 1,88 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,6 25% 12010 1,80 

в) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
8,3 25% 1908 3,96 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с 

интелектуални затруднения 
146 25% 68 2,48 

д) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на пълнолетните лица с 
интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, 

живеещи в домашна среда 

73 100% 110 8,03 

   Общ резултат без 

закръгление 
18,15 
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xiv. Максимален брой на потребители на социална услуга за 

резидентна грижа за пълнолетни лица с физически 

увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е 64 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с 
физически увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 
на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 
данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 
резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,3 25% 15015 1,13 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,35 25% 12010 1,05 

в) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
4,7 25% 1908 2,56 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с 

физически увреждания 
83 25% 1527 29,05 

д) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на пълнолетните лица с физически 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

42 100% 647 27,70 

   Общ резултат без 

закръгление 
63,28 

xv. Максимален брой на потребители на социална услуга за 

резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 

15, т. 8 от ЗСУ е 5 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с 

деменция по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 
души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 
брой 

а) общ брой на населението 0,3 25% 15015 1,13 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,3 25% 12010 0,90 
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в) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
4,5 25% 1908 2,15 

г) 
общ брой на пълнолетните лица с 

деменция 
20 25% 75 0,38 

д) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на пълнолетните лица с деменция в 

невъзможност за самообслужване, 
живеещи в домашна среда 

5 100% 75 0,38 

   Общ резултат без 

закръгление 
4,92 

xvi. Максимален брой на потребители на социална услуга за 

резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни 

увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е 3 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица 

със сетивни увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,05 25% 15015 0,19 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,06 25% 12010 0,18 

в) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 
0,8 25% 1908 0,38 

г) 
общ брой на пълнолетните лица със 

сетивни увреждания 
35 25% 120 1,05 

д) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на пълнолетните лица със сетивни 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

17 100% 47 0,80 

   Общ резултат без 

закръгление 
2,60 
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xvii. Максимален брой на потребители на социална услуга за 

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания по чл. 15, т. от ЗСУ е 25 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за лица в 
надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 
на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 
данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 
резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 1 30% 15015 4,50 

б) общ брой на пълнолетните лица 1,2 30% 12010 4,32 

в) 
брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст без увреждания 
8 40% 2479 7,93 

г) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на лицата в надтрудоспособна 
възраст без увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

8 100% 997 7,98 

   Общ резултат без 

закръгление 
24,74 

xviii. Максимален брой на потребители на интегрираните 

здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания с потребност от постоянни 

медицински грижи са 1 потребител; 

Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна 

грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 
души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 
брой 

а) общ брой на населението 0,04 20% 15015 0,12 

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 0,25 30% 2218 0,17 
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в) 
общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 
10 50% 48 0,24 

г) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на живеещите в домашна среда деца 

с трайни увреждания 
1 100% 47 0,05 

   Общ резултат без 

закръгление 
0,57 

xix. Максимален брой на потребители на интегрираните 

здравно-социални услуги за пълнолетни лица с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи е 5 потребителя; 

Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна 

грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 
/1000 

души 

Относителна 

тежест на 
критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 
брой 

Междинен 

резултат 

по 
критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,1 20% 15015 0,30 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 30% 12010 0,36 

в) 
общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ 
14,5 50% 182 1,32 

г) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на живеещите в домашна среда 

пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 

16 100% 181 2,9 

   Общ резултат без 

закръгление 
4,88 

xx. Максимален брой на потребители на интегрираните 

здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване с 

потребност от постоянни медицински грижи е 4 

потребителя; 
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Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна 

грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински 

грижи са: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,05 20% 15015 0,15 

б) 
общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 
0,3 30% 4387 0,39 

в) 

общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за 

самообслужване 

5 50% 125 0,31 

г) 

за заместваща грижа чрез резидентна грижа 
 

брой на живеещите в домашна среда лица 

в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 

5 100% 436 2,18 

   Общ резултат без 

закръгление 
3,04 

xxi. Максимален брой на потребители на социалната услуга 

осигуряване на подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9  

от ЗСУ е 1 потребител; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за бездомни 

лица по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,05 50% 15015 0,38 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,06 50% 12010 0,36 

   Общ резултат без 

закръгление 
0,74 

xxii. Максимален брой на потребителите на социалната услуга 

осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация по 

чл. 15, т. 9  от ЗСУ е 2 потребителя; 
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Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за лица в 

кризисна ситуация по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,1 30% 15015 0,45 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 35% 12010 0,42 

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 0,35 35% 2218 0,27 

   Общ резултат без 

закръгление 
1,14 

xxiii.  Максимален брой  на потребителите на социална услуга 

осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно 

насилие и деца – жертви на трафик по чл. 15, т. 9  от ЗСУ 

е 1 потребител; 

Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за деца, 

пострадали от домашно насилие и деца – жертви на трафик по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 
/1000 

души 

Относителна 

тежест на 
критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 
брой 

Междинен 

резултат 

по 
критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,1 50% 15015 0,75 

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 0,2 50% 2218 0,22 

   Общ резултат без 

закръгление 
0,97 

xxiv. Максимален на потребители на социална услуга 

осигуряване на подслон за пълнолетните лица, 

пострадали от домашно насилие и лица – жертви на 

трафик по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е 2 потребителя; 
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Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за пълнолетните 

лица, пострадали от домашно насилие и лица – жертви на трафик по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е: 

Критериите въз основа на които е определен 

броя са: 

Стойност 

на 

критерия 

/1000 

души 

Относителна 

тежест на 

критерия, % 

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой 

Междинен 

резултат 

по 

критерия, 

брой 

а) общ брой на населението 0,1 50% 15015 0,75 

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 50% 12010 0,60 

   Общ резултат без 

закръгление 
1,35 

 

 

10. Изводи: 

Анализът на социалните и интегрирани здравно-социални услуги на 

община Кубрат е разработен съгласно Раздел I,  чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 

от Наредба за планиране на социални услуги чрез който се уреждат 

планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно 

ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 

След направен анализ по критериите въз основа на които се определя 

максималния брой на потребителите на всички социална услуги резултатите 

са следните: 

 Социална услуга информиране и консултиране по чл. 15, т. 1  от ЗСУ 

е 23 потребителя; 

 Социалната услуга застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2  от 

ЗСУ е 18 потребителя; 

 Социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4  от ЗСУ е 

30 потребителя; 

 Социалната услуга обучение за придобиване на умения по чл. 15, т. 5  

от ЗСУ е 21 протребителя 
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 Социалната услуга подкрепа за придобиване на трудови умения по чл. 

15, т. 6 от ЗСУ е 11  потребителя; 

 Социалната услуга дневна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 

15, т. 7  от ЗСУ е 9 потребителя; 

 Социалната услуга дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ е 35 потребителя; 

 Социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с психични 

разстройства по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е 19 потребителя; 

 Социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е 19 потребителя; 

 Социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с физически 

увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е 64 потребителя; 

 Социалната услуга резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 

възраст без увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е 25 потребителя; 

 

След направен обстоен анализ на съществуващите социални услуги на 

територията на община Кубрат, е констатирана нужда от увеличавне на 

капацитета на социална услуга „Асистентска подкрепа“ и ЦОП – гр. Кубрат, 

като ЦОП – гр. Кубрат работи над установения от държавата капацитет, а 

социалната услуга „Асистентска подкрепа“ предоставя подкрепа на 

потребители над капацитета и имат 95 потребители, които са чакащи. Дом 

за стари хора – с. Тертер към настоящия момент са с намалял капацитет 34 

от 60 капацитет, а ДЦПЛУ – гр. Кубрат са 27 потребителя, при капацитет 30 

потребителя. Община Курбат предвижда разкриването на нова социална 

услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, като делегирана 

държавна дейност. Община Кубрат има готовност за създаване на Здравно-

социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи на Областно 
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ниво, Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания на общинско 

ниво, Център за социална рахабилитация и интеграция за деца и техните 

семейства на общинско ниво. 

 

 

11. Приложения: 

i. Приложение № 1; 

ii. Приложение № 2; 

iii. Приложение № 3; 

iv. Приложение № 4; 

v. Приложение № 5; 

vi. Приложение № 6; 

vii. Приложение № 7; 
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