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Годишен план за развитие на социалните услуги  

в Община Горна Оряховица  

 

 

                                                                                                                                                                                               Планов период: 2019 г. 

№ 

по 

ред 

Вид на социалната услуга Целева група Капацитет Нова СУ/ 

Закрита СУ/ 

Намален/ 

увеличен 

капацитет на 

СУ 

Адрес на 

предоставяне 

на социалната 

услуга 

Източници на 

финансиране 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

Приоритетно направление 1:  Подкрепа за деца в  риск и техните семейства. Превенция на изоставането и 

деинституционализация на грижите за деца. 

1. Дневен център за деца с 

увреждания 

Деца с трайни 

увреждания 

40 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Дружба”  

№ 15 

Държавен 

бюджет - 

делегирана от 

държавата 

дейност, 

финансирана 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

2. Почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги, 

предоставяни от Звено за услуги в 

1.Хора с увреждания 

(в т.ч. и деца); 

2. Възрастни хора. 

50 - Услугите се 

предоставят в 

домовете на 

Проектно 

финансиране 

Общински 
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домашна среда към Домашен 

социален патронаж – гр. Горна 

Оряховица 

 

 

 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

бюджет – 

местна дейност  

3. Предоставяне на социални услуги в 

домашна среда (личен асистент, 

социален асистент, домашен 

помощник) 

 

 

1. Хора с увреждания 

(в т.ч. и деца); 

2. Хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване. 

 

100 - Услугите се 

предоставят в 

домовете на 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

Финансиране 

от държавния 

бюджет   

Общински 

бюджет – 

местна дейност  

4. Личен асистент/ Помощник 

възпитател 

 

1. Деца до 18 години с 

трайно намалена 

работоспособност или 

вид и степен на 

увреждане, с 

определена чужда 

помощ; 

2. Лица или деца, 

изведени от 

специализирана 

институция за 

деца/лица с 

увреждания. 

15 - Услугата се 

предоставя в 

домовете на 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

Държавен 

бюджет - 

Национална 

програма 

„Асистенти на 

хора с 

увреждания” 

5. Приемна грижа 1. Кандидати за 

приемни родители;  

2. Утвърдени 

приемни семейства;  

3. Семейства на 

роднини и близки;  

4. Деца от общността, 

20 - община Горна 

Оряховица 
Проектно 

финансиране - 

в рамките на 

проект                  

„Приеми ме 

2015” по 

Оперативна 
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в риск от изоставяне и 

техните семейства;  

5. Деца, настанени в 

специализирани 

институции; 

 6. Деца, настанени в 

приемни семейства;  

7. Деца, настанени 

при близки и 

роднини. 

програма  

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 

6. Център за обществена подкрепа 1. Деца, в риск да 

бъдат изоставени 0 – 

18 г.; 

2. Родители, които са в 

риск да оставят децата 

си в институция; 

3. Родители, които са в 

процес на 

реинтеграция на 

децата си; 

4. Младежи, 

напускащи 

институции;  

5. Деца, свидетели и 

жертви на насилие и 

техните семейства 0 – 

18 г.; 

6. Деца, с 

поведенчески 

проблеми и техните 

родители  3 – 18 г.; 

7. Деца с рисково 

30 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Цар 

Освободител” 

№ 11 

Проектно 

финансиране 
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поведение 3 – 18 г.; 

8. Приемна грижа 0 -

18 г.; 

9. Осиновяване  - 0 -

18 г. 

7. Мобилен център за работа с деца, 

лишени от родителска грижа 

1. Деца, настанени в 

ЦНСТ на възраст 

между 3  и 18 години; 

2. Деца с увреждания, 

ползващи услугите на 

Дневен център на 

възраст между 3 и 18 

години; 

3. Младежи, 

напуснали ДДЛРГ и 

ЦНСТ на възраст 

между 18 и 35 години. 

56 -  Услугата е 

мобилна  
Проектно 

финансиране и 

дарения 

 

8. Мобилен център за информиране, 

консултиране, обучение и подкрепа 

на деца 

1. Деца, настанени в 

ЦНСТ  на възраст 

между  3  и  18 години 

и младежи в ЦНСТ до 

35 години; 

2. Деца с увреждания, 

ползващи услугите на 

Дневен център на 

възраст между  3 и 18 

години; 

3. Младежи, 

напуснали ДДЛРГ и 

ЦНСТ на възраст 

между 18 и 35 години. 

100 -  Услугата е 

мобилна  
Проектно 

финансиране и 

дарения 
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9. Център за обществена подкрепа 1. Деца от 0 до 18 г. в 

риск и техните 

семейства; 

2. Деца от 0 до 18 г.и 

техните семейства от 

общността; 

3. Деца и младежи в 

специализирани 

институции или 

услуги от резидентен 

тип; 

4. Младежи, 

напускащи 

специализирани 

институции или 

услуги от резидентен 

тип; 

5. Бременни жени, 

родители/законни 

представители на дете 

в риск; 

6. Кандидати за или 

вече одобрени 

приемни семейства; 

7. Кандидати за или 

вече одобрени 

осиновители; 

8. Лица. 

30 

 

- гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Вичо 

Грънчаров” № 

9а 

Държавен 

бюджет - 

делегирана от 

държавата 

дейност, 

финансирана 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица. 

1 Дом за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 

Лица с водеща 

диагноза „умствена 

изостаналост”, 

80 - с. Драганово 

ул. „Георги 

Сава 

Държавен 

бюджет – 

делегирана от 
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установена с 

експертно решение на 

ТЕЛК/НЕЛК 

Раковски” № 

25 

 

държавата 

дейност, 

финансирана 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

2 Дом за пълнолетни лица с 

физически увреждания 

Лица с физически 

увреждания, 

установени с 

експертно решение на 

ТЕЛК/НЕЛК 

50 - с. Горски 

горен 

Тръмбеш 

ул. 

„Търговска”  

№ 11 

Държавен 

бюджет – 

делегирана от 

държавата 

дейност, 

финансирана 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

3. Домашен социален патронаж Лица, придобили 

право на пенсия за 

осигурителен стаж и 

възраст или поради 

намалена 

работоспособност, 

ветерани от войните, 

военноинвалиди и 

военнопострадали 

320 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Мано 

Тодоров” № 2 

Общински 

бюджет - 

местна дейност 

 

3А. Обществена трапезария Самотно живеещи 45 - гр. Горна Проектно 
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лица и семейства, 

получаващи 

минимални пенсии 

 

Оряховица 

ул.”Мано 

Тодоров” № 2 

финансиране -  

Проект 

„Осигуряване на 

топъл обяд в гр. 

Горна 

Оряховица“,  

финансиран по 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане по 

Фонда за 

европейско 

подпомагане на 

най-

нуждаещите се 

лица 2014-2020 

г.  

3Б. Почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги, 

предоставяни от Звено за услуги в 

домашна среда към Домашен 

социален патронаж – гр. Горна 

Оряховица 

 

1. Хора с увреждания; 

2. Възрастни хора. 

 

 

50 - Услугите се 

предоставят в 

домовете на 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

Проектно 

финансиране 

Общински 

бюджет – 

местна дейност  

4. Предоставяне на социални услуги в 

домашна среда (личен асистент, 

социален асистент, домашен 

помощник) 

1. Хора с увреждания; 

2. Хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване. 

100 - Услугите се 

предоставят в 

домовете на 

потребителите 

Финансиране 

от държавния 

бюджет   

Общински 
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 от община 

Горна 

Оряховица 

бюджет – 

местна дейност  

5. Център за настаняване от семеен  

тип за младежи с увреждания  

 

Младежи с висока 

степен на зависимост 

от грижа 

 

 

 

14 - гр. Горна 

Оряховица 

 

ул. „Йордан 

Йовков”  № 2 

Държавен 

бюджет - 

делегирана от 

държавата 

дейност, 

финансирана 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

6. Дневен център за пълнолетни лица 

с увреждания 

Пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

 

40 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Дружба”  

№ 15 

 

Държавен 

бюджет – 

делегирана от 

държавата 

дейност, 

финансирана 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

7. Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост 

Пълнолетни лица с 

трайно намалена 

работоспособност/вид 

и степен на 

8 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Бунар 

Хисар”  

Държавен 

бюджет – 

делегирана от 

държавата 
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увреждане № 17 А дейност, 

финансирана 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

8. Личен асистент  

 

Лица или деца, 

изведени от 

специализирана 

институция за 

деца/лица с 

увреждания; 

Лица с 90 и над 90 на 

сто трайно намалена 

работоспособност или 

вид и степен на 

увреждане, с 

определена чужда 

помощ. 

15 - Услугата се 

предоставя в 

домовете на 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

Държавен 

бюджет - 

Национална 

програма 

„Асистенти на 

хора с 

увреждания” 

9. Център за социална рехабилитация 

и интеграция за жертви на домашно 

насилие над 18 г. 

Жертви на домашно 

насилие 

30 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Цар 

Освободител” 

№ 11 

Проектно 

финансиране 

  

10. Център за временно настаняване на 

възрастни хора 

Бездомни лица 40 

 

 

- гр. Горна 

Оряховица  

ул. „Иван 

Вазов” № 13А 

Дарения 

11. Център за обществена подкрепа 1. Деца, в риск да 30 - гр. Горна Проектно 
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бъдат изоставени 0 – 

18 г.; 

2. Родители, които са в 

риск да оставят децата 

си в институция; 

3. Родители, които са в 

процес на 

реинтеграция на 

децата си; 

4. Младежи, 

напускащи 

институции;  

5. Деца, свидетели и 

жертви на насилие и 

техните семейства 0 – 

18 г.; 

6. Деца, с 

поведенчески 

проблеми и техните 

родители  3 – 18 г.; 

7. Деца с рисково 

поведение 3 – 18 г.; 

8. Приемна грижа 0 -

18 г.; 

9. Осиновяване  - 0 -

18 г. 

Оряховица 

ул. „Цар 

Освободител” 

№ 11 

финансиране 

12. Център за обществена подкрепа 1. Деца от 0 до 18 г. в 

риск и техните 

семейства; 

2. Деца от 0 до 18 г.и 

техните семейства от 

общността; 

30 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Вичо 

Грънчаров” № 

9а 

Държавен 

бюджет - 

делегирана от 

държавата 

дейност, 

финансирана 
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3. Деца и младежи в 

специализирани 

институции или 

услуги от резидентен 

тип; 

4. Младежи, 

напускащи 

специализирани 

институции или 

услуги от резидентен 

тип; 

5. Бременни жени, 

родители/законни 

представители на дете 

в риск; 

6. Кандидати за или 

вече одобрени 

приемни семейства; 

7. Кандидати за или 

вече одобрени 

осиновители; 

8. Лица. 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

13. Приют  Бездомни лица 15 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Юри 

Гагарин”  

№ 24 A 

Проектно 

финансиране/ 

Общински 

бюджет – 

местна дейност  

Държавен 

бюджет - 

делегирана от 

държавата 

дейност, 
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финансирана 

по определен с 

Решение на 

Министерски 

съвет стандарт 

за финансиране 

през 2019 г. 

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот. 

1. Домашен социален патронаж Лица, придобили 

право на пенсия за 

осигурителен стаж и 

възраст или поради 

намалена 

работоспособност, 

ветерани от войните, 

военноинвалиди и 

военнопострадали 

320 - гр. Горна 

Оряховица 

ул.”Мано 

Тодоров” № 2 

Общински 

бюджет - 

местна дейност 

1А. Обществена трапезария Самотно живеещи 

лица и семейства, 

получаващи 

минимални пенсии 

 

45 - гр. Горна 

Оряховица 

ул. „Мано 

Тодоров” № 2 

Проектно 

финансиране -  

Проект 

„Осигуряване на 

топъл обяд в гр. 

Горна 

Оряховица“,  

финансиран по 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане по 
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Фонда за 

европейско 

подпомагане на 

най-

нуждаещите се 

лица 2014-2020 

г. 

1Б Почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги, 

предоставяни от Звено за услуги в 

домашна среда към Домашен 

социален патронаж – гр. Горна 

Оряховица 

 

1. Хора с увреждания; 

2. Възрастни хора. 

 

 

50 - Услугите се 

предоставят в 

домовете на 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

Проектно 

финансиране 

Общински 

бюджет – 

местна дейност  

2. Предоставяне на социални услуги в 

домашна среда (личен асистент, 

социален асистент, домашен 

помощник) 

 

 

1. Хора с увреждания; 

2. Хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване. 

 

100 - Услугите се 

предоставят в 

домовете на 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

Финансиране 

от държавния 

бюджет   

Общински 

бюджет – 

местна дейност  

3. Личен асистент  

 

Лица с 90 и над 90 на 

сто трайно намалена 

работоспособност или 

вид и степен на 

увреждане, с 

определена чужда 

помощ; 

Лица или деца, 

изведени от 

15 - Услугата се 

предоставя в 

домовете на 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

Държавен 

бюджет - 

Национална 

програма 

„Асистенти на 

хора с 

увреждания” 
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специализирана 

институция за 

деца/лица с 

увреждания 

4. Социален асистент/ Домашен 

помощник 

Възрастни хора с 

увреждания над 65 

години 

8 - Услугите се 

предоставят  в 

домовете на 

потребителите 

от община 

Горна 

Оряховица 

Услуги, 

предоставяни на 

доброволен 

принцип  

       

 

  Съгласували: 

        

 

………………………………………. 

 

1. Йорданка Кушева – Зам.-кмет на Община Горна Оряховица и Председател на Обществен съвет за упражняване на обществен 

контрол при осъществяване дейностите по социално подпомагане при Община Горна Оряховица 

 

 

……………………………………….. 

2. Боряна Кирилова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Горна Оряховица 

 

 


