
Налични*
Максимален брой 

потребители по критерии

1

информиране, 

консултиране и обучение 

за реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения и 

мобилна превантивна 

общностна работа гр. Елена, ул. Паисий 

Хиляндарски" 2

35 45 действаща по проект разкриване 2026

Място на предоставяне

Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

няма промяна (нп), 

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители

Година на промяна на 

статуса (ако е приложимо)

Общодостъпни социални услуги, предоставяни в комплекс

Специализирани социални услуги, предоставяни самостоятелно 

2. Специализирани социални услуги

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТЕЗИ УСЛУГИ (ПО ВИДОВЕ), ЗА КОИТО СЕ ОСИГУРЯВА ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ 

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Раздел 1

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

Брой потребители

1. Общодостъпни социални услуги **

№ СУ по чл.15



1
дневна грижа за пълнолетни 

лица с увреждания

гр. Елена,ул. "Х.Ю. Брадата" № 

69
0 16 несъздадена разкриване 2025

информиране и консултиране
гр. Елена,ул. "Х.Ю. Брадата" № 

69
31 73 създадена нп

застъпничество и 

посредничество

гр. Елена,ул. "Х.Ю. Брадата" № 

69
0 30 несъздадена разкриване 2025

терапия и рехабилитация

гр. Елена,ул. "Х.Ю. Брадата" № 

69
24 60 създадена нп

обучения за придобиване на 

умения

гр. Елена,ул. "Х.Ю. Брадата" № 

69
31 65 създадена нп

подкрепа за придобиване на 

трудови умения

гр. Елена,ул. "Х.Ю. Брадата" № 

69
0 30 несъздадена разкриване 2025

2
дневна грижа за деца с трайни 

увреждания

гр. Елена,ул. "Х.Ю. Брадата" № 

69
36 6 създадена промане на местоположението 2025

информиране и консултиране гр. Елена, ул. Паисий 

Хиляндарски" 2

7 73 по проект създаване 2026

застъпничество и 

посредничество гр. Елена, ул. Паисий 

Хиляндарски" 2

5 30 по проект създаване 2026

терапия и рехабилитация гр. Елена, ул. Паисий 

Хиляндарски" 2

18 60 по проект създаване 2023

обучения за придобиване на 

умения гр. Елена, ул. Паисий 

Хиляндарски" 2

11 65 по проект създаване 2026

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс 

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс 



Налични
Максимален брой 

потребители по критерии

Резидентна грижа за пълнолетни 

лица с интелектуални 

затруднения

с. Илаков рът № 62 12 6 създадена нп

Резидентна грижа за пълнолетни 

лица с интелектуални 

затруднения

с. Илаков рът № 63 15 6 създадена нп

Резидентна грижа за пълнолетни 

лица с интелектуални 

затруднения "Надежда"

с. Илаков рът № 63 15 6 създадена нп

Резидентна грижа за деца без 

увреждания

гр. Елена, ул. "Ив. Момчилов" № 

112
10 2 създадена нп

Резидентна грижа за пълнолетни 

лица с физическиувреждания

гр. Елена,ул. "Х.Ю. Брадата" № 

69
0 18 несъздадена разкриване 2023

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ

№
СУ по чл.15 т.8 (резидентна 

грижа)
Място на предоставяне

Брой потребители
Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители

Година на промяна на 

статуса (ако е приложимо)

Раздел 2

Социални услуги, предоставяни самостоятелно 

Социални услуги, предоставяни в комплекс 



Налични
Максимален брой 

потребители по критерии

1

Здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за възрастни 

хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност от 

постоянни медицински грижи - 

създаване

гр. Елена, ул. "Х. Ю. Брадата" № 

69
0 25 несъздадена разкриване 2023

Раздел 3

Статус към момента на 

извършването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по 

проект/планирана по ПВУ)

Необходимост от промяна на 

статуса (ако е приложимо) -

разкриване, закриване, 

промяна местоположение, 

промяна брой потребители

Година на промяна на 

статуса (ако е приложимо)

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

  * Представлява сбор от броя места на съществуващите социални 

услуги, социалните услуги по проект и тези, финансирани по ПВУ

** Общодостъпните социални услуги за информиране, консултиране 

и обучение за реализиране на социални права и за развиване на 

умения и мобилна превантивна общностна работа могат да се 

предоставят всички заедно, като  самостоятелна услуга или в 

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

ПОТРЕБИТЕЛИ  ПО КРИТЕРИИ

№ СУ или ИЗСУ Място на предоставяне

Брой потребители


