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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. Социалните услуги са дейности

подпомагащи хората с потребности от грижа да водят самостоятелен

начин на живот в общостта или в специализирана среда. Тъй като

грижата за нуждаещите се на първо място подпомага саомостоятелен

начин на живот, то социалните услуги трябва да са близо до хората и

да следват особеностите на населението на местно ниво.

 В изпълнение на изготвяне на анализ на потребностите от социални

услуги, кметът на общината е назначил комисия в състав: председател и

двама членове.  Времеви обхват- времето, за което е извършен анализа е

след публикуваните от НСИ окончателни данни за населението,

включващи демографските характеристики: пол, възраст, гражданство до

месец януари 2023г. Териториалния обхват-анализът е извършен на

територията на община Завет.

1.Методология

Ангажиментите на общините по изготвянето на Анализа на

потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на

общинско и областно ниво са регламентирани в глава трета „Национална

карта на социалните услуги“, раздел І от Наредбата за планирането на

социалните услуги. Кметът на общината организира разработването на

анализа на потребностите на общината от социални услуги на общинско и

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния

бюджет, като Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага

разработването на анализа по ред, определен от кмета на общината.
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Анализът на потребностите се разработва въз основа на критериите за

всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в

глава втора от Наредбата. Източниците на информация, които Община

Завет е използвала за анализа са:

- Националният статистически институт;

- Информация и данни – от ДСП гр.Кубрат и гр.Завет;

- Данни за брой лица, които са регистрирани в ИИС на АСП;

- План за интегрирано развитие на Община Завет 2021 – 2027 г;

- Данни от Гражданска регистрация и административно обслувване

(ГРАО);

-  Данни от ДБТ;

- Собствени източници.

1.1 Цели

- 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.

1.1 Методи и източници на анализа

Източници на информация, които Община Завет е използвала за анализа:

- Националният статистически институт;

- Информация и данни – от ДСП гр.Кубрат и гр.Завет;
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- Данни за брой лица, които са регистрирани в ИИС на АСП;

- План за интегрирано развитие на Община Завет 2021 – 2027 г;

- Данни от Гражданска регистрация и административно обслувване

(ГРАО);

-  Данни от ДБТ;

- Собствени източници.

2. Показателите  в общината по критериите за всички социални и

интегрирани здравно-социални услуги

Показателите на община Завет 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;

№ Наименование на критерия Данни  за
община
Завет
(брой)

1 общ брой на населението 8726
2 общ брой на пълнолетните лица 5290
3 общ брой на децата до 18-годишна възраст 1240
4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст 2196
5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания 1035
6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна

възраст
26

7 общ брой на децата от 0 до 7 г. 487
8 общ брой на лицата с трайни увреждания 1034
9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в

трудоспособна възраст
473

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

26

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна
среда

104

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст 1214
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13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 82
14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна
среда

25

15 общ брой
затруднения

на пълнолетните лица с интелектуални 39

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна
среда

15

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 805
18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна
среда

72

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 14
20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за

самообслужване, живеещи в домашна среда
14

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 95
22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна
среда

18

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 2100
24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна
среда

2100

25 брой на   живеещите   в домашна   среда   деца с трайни
увреждания

25

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

91

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с
трайни увреждания с определена чужда помощ

91

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в
невъзможност за самообслужване

160

29 брой на живеещите в домашна среда лица  в
надтрудоспособна възраст  в невъзможност за
самообслужване

160

Източник: НСИ Инфостат
                                                                                                                                  Източник: ДСП-гр.Кубрат

                                                                                                                 Източник: ГРАО
                                                                                                                                   Източник: Собствен

Общинска адмистрация-проекти/социални
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3. Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални услуги

на територията на територията на общината

По настоящем съществуваща социална услуга на територията на

Община Завет е „Асистентска подкрепа“ (АП), задоволява и покрива

нуждите на община Завет по някои критерии.

3.1 Социални услуги

3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности

Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост от личните нужди на

лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ (АП) е дейност 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.

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

на община Завет“.

Асистентска подкрепа
Място Брой

субсидирани
потребители

Брой
обслужван
и лица

Брой
чакащи
лица

Брой
асистенти

Брой лица,
администри
ращи
услугата

Териториален обхват

Адрес:
гр.Завет,
ул.Лудо-
горие
№19,
Община
Завет

26 40 15 14 1 гр.Завет;
с.Брестовене;
с.Острово;
с.Веселец;
с.Прелез;
с.Сушево;
с.Иван
Шишманово.

Целевите групи, водейки качествен живот се цели да останат

максимално дълго време интегрирани в обществото, чрез създаване на
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условия за комуникация и провокиране на интерес за активно стареене и

достоен живот. Домовете предоставя на старите хора също така и

сигурност, живот под наблюдение и независимо живеене. Асистентската

подкрепа оказват подкрепа на лицата и старите хора да имат достоен

живот в домашна среда.

3.1.2 Социални и интегрирани здравно-социални услуги, които

функционират на територията на общината по проекти, финансирани

от оперативни програми.

Към 31.12.2021 г. на територията на община Завет не функционира

оперативна програма, за която е предвидено да бъде осигурена

устойчивост чрез държавния бюджет.

На територията на община Завет  функционират:
Проект № BG05M9OP001-6.004-0180-C01 „Патронажна грижа + в община

Завет”, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2“ на  Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със срок на договор 13.03.2023г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2021- 2027г операция

„Грижа в дома“ от 13.01.2023г.

Социалната услуга „Топъл обяд в община Завет“ по Процедура за директно

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.01 „Топъл обяд“

по Оперативна Програма за храни и основно материално подпомагане от 16.01.2023г.

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делигирани от държавата

дейности в Община Завет-Няма.

4. Брой желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-

социални услуги на територията на община Завет

Общият брой на чакащите за ползване на социални и интегрирани

здравно-социални услуги към 31.12.2022 г. е 15 потребителя. Всички

потребители са чакащи за социална услуга „Асистентска подкрепа“.
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Приложение №1

Видове социални и ИЗС услуги АСИСТЕНТСКА
ПОДКРЕПА

Брой на социалните и ИЗС услуги по видове

Брой желаещи да ползват услугите 15 лица

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

ползват социални и  интегрирани здравно-социални услуги на

територията на община Завет

На територията на Община Завет се предоставя  социалната услуга

„Асистентска подкрепа“, която се предоставят по настоящ адрес и поради

тази причина при нея не се срещат лица от други общини или области.

6. Информация за демографското развитие в община Завет за

последните 5 години

Брой и възрастова структура на населението, към 31 декември 2021 г.

на Община Завет е 8726 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 Северозападниярайон е с по-

неблагоприятнистойности.

В сравнение с края на 2017 г. населението на общината намалява с

800 души. 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.
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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 Завет живеят 2756 души от общия брой
на населението, а в селата – 6770 души от населението на общината. В края
на 2021 година, в град  Завет живеят 2555 души , а в селата 6171.
Приложение № 8 (Таблица № 3 Относителен дял на населението на община
Завет пот местоживе ене за периода 2017 – 2021 година.)

Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст в
Община Завет за периода 2017 – 2021 година – През 2017 г. под
трудоспособна възраст са 1416 души от населението на общината, в края
на 2021 година те са 1240 души. Лицата, които са в трудоспособна възраст
през 2017 г. са 5828 души от общото население на общината за 2017 г. В
края на 2021 г. в трудоспособна възраст са 5290 души от общото население
на от общото население на общината, а през 2021 г.  те са 2196 от общото
население на общината. Приложение № 9 (Таблица № 4 разпределение на
населението под, в и над трудоспособна възраст по пол в Община Завет за
периода 2017 – 2021)

Естествен прираст в община Завет за периода 2017 – 2021 година –

Община Завет е с отрицателен естествен прираст в периода 2017 – 2021 г.

През 2017 г. коефициентът на естествения прираст в общината е –8,60 ‰ ,

а в края на 2021 г. коефициента на естествения прираст е –17,30 ‰.

Приложение № 10 (Таблица № 5 коефициент на естествен прираст на

общини през 2017 и 2021 г.)

В периода 2017 – 2021 в Община Завет общо живо родените деца са 321.

Графика № 1 Раждания в община Завет за периода 2017 – 2021 година;
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Смъртността през периода 2017 – 2021 г. в Община Завет се

увеличават през годините, като през 2017 г. те са били 147,а в края на 2021

година са 216, това е с 69 души повече.

Графика № 2: Умирания в община Завет за периода 2017 – 2021
година;

Таблица № 6 Данни/информация за демографското развитие в община

Завет за последните 5 години

Данни/информация за демографското развитие в община Завет за последните 5
години:

2021 2020 2019 2018 2017

65 63
56

72
65

2021 2020 2019 2018 2017

Раждания в община Завет за
периода 2017 – 2021 година

216
197

164 153 147

2021 2020 2019 2018 2017

Умирания в община Завет за
периода 2017 – 2021 година
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Общ брой на населението брой 8726 8938 9090 9327 9526
Раждаемост брой 65 63 56 72 65
Смъртност брой 216 197 164 153 147
ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -151 -134 -108 -81 -82
Заселени брой 160 88 180 160 157
Изселени брой 221 96 309 278 272
МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -61 -18 -129 -118 -115
Гъстота на населението бр. души на кв. км. 32 32 33 34 35
Брой градско население брой 2555 2608 2638 2709 2756
Брой селско население брой 6171 6330 6452 6618 6770

Източник: НСИ Инфостат

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 151 души.

Графика № 3: Естествен прираст в Община Завет за периода 2017 –

2021 година;

7. Информация за наличната социална, образователна и здравна

инфраструктура в Община Завет

7.1. Социална инфраструктура

-151

-134

-108

-81 -82

2021 2020 2019 2018 2017

Естествен прираст в Община Завет
за периода 2017 – 2021 година



ПРОЕКТ!

14

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.

На територията на община Завет функционира една социална услуга

„Асистенстка подкрепа“ делегирана от държавата, която се предоставят в

домашна среда.

7.1.2 Жилищни условия

Община Завет не разполага с общински жилища.

Брой и разпределение на жилищата (по данни на НСИ).

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

(Брой)

Статистически зони
Статистически райони
Области Общо

Жилища по броя на стаите

едно-
стайни

дву-
стайни

три-
стайни

четири-
стайни

пет-
стайни

шест и
повече

стаи

Общо за страната 4001873 358626 1312524 1333539 624365 197288 175531

в градовете 2672679 296037 1009421 873738 334201 84096 75186

в селата 1329194 62589 303103 459801 290164 113192 100345

Разград 59780 2353 14664 19917 13210 5769 3867

в градовете 28765 1983 10340 8916 4659 1721 1146

в селата 31015 370 4324 11001 8551 4048 2721
ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
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(Брой)

Статистически зони
Статистически райони
Области Общо

Жилища по броя на стаите

едно-
стайни

дву-
стайни

три-
стайни

четири-
стайни

пет-
стайни

шест и
повече

стаи

Общо за страната 3985172 357651 1305982 1327527 622471 196541 175000

в градовете 2657721 295199 1002976 868183 332764 83679 74920

в селата 1327451 62452 303006 459344 289707 112862 100080

Разград 59753 2352 14659 19909 13202 5765 3866

в градовете 28729 1980 10329 8906 4649 1719 1146

в селата 31024 372 4330 11003 8553 4046 2720

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

(Брой)

Статистически зони
Статистически райони
Области Общо

Жилища по броя на стаите

едно-
стайни

дву-
стайни

три-
стайни

четири-
стайни

пет-
стайни

шест и
повече

стаи

Общо за страната 3970719 356614 1300134 1322449 621031 195939 174552

в градовете 2644375 294192 997132 863406 331658 83341 74646

в селата 1326344 62422 303002 459043 289373 112598 99906

Разград 59712 2353 14644 19894 13194 5763 3864

в градовете 28684 1980 10313 8888 4640 1718 1145

в селата 31028 373 4331 11006 8554 4045 2719
ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

(Брой)

Статистически зони
Статистически райони
Области Общо

Жилища по броя на стаите

едно-
стайни

дву-
стайни

три-
стайни

четири-
стайни

пет-
стайни

шест и
повече

стаи

Общо за страната 3959285 355671 1295920 1318281 619789 195449 174175

в градовете 2634151 293258 993057 859616 330766 83039 74415

в селата 1325134 62413 302863 458665 289023 112410 99760

Разград 59643 2355 14622 19863 13184 5759 3860

в градовете 28619 1981 10291 8855 4634 1715 1143

в селата 31024 374 4331 11008 8550 4044 2717

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

(Брой)
Статистически зони Общо Жилища по броя на стаите
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Статистически райони
Области

едно-
стайни

дву-
стайни

три-
стайни

четири-
стайни

пет-
стайни

шест и
повече

стаи
Общо за страната 3951806 355010 1293153 1315785 618920 195076 173862
в градовете 2627857 292777 990385 857404 330200 82831 74260
в селата 1323949 62233 302768 458381 288720 112245 99602
Разград 59625 2357 14617 19857 13179 5757 3858
в градовете 28601 1981 10284 8848 4631 1714 1143
в селата 31024 376 4333 11009 8548 4043 2715

Завет се предоставят от „Водоснабдяване -Дунав" ЕООД Разград.
Водопреносната мрежа на територията на общината е добре развита, но
нуждите на населението не са задоволени напълно.

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и

обезпечение на ползвателите

Достъпност –общо за общината и положение на отделни населени

места. Към настоящия момент единствената транспортана връзка е от

гр.Завет до гр.Разград.

7.2 Образование

Повишаването на качеството на образованието на територията на

общината е необходимо условие за подготовка на човешкия ресурс за

работа и реализация в условията на европейския пазар на труда.

Образователната инфраструктура на Община Завет носи всички

характеристики на преходния период в реформата на средното

образование в България. Запазени са основните училища в населените

места, въпреки, че в някои от тях демографската ситуация е с негативни

показатели през последните години. Статистиката не дава информация за

качеството на обучението, но то също не се отличава от средното ниво за

страната, чиито основни характеристики са: слабо техническо оборудване,
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остарели компютърни конфигурации в училищата, текучество или липса

на квалифицирани учители по английски, немски, френски; ниско ниво на

информационно осигуряване което разчита само на училищните

библиотеки; еднотипни програми за извънкласни занимания на учениците.

Демографските промени изразени в намаляване броя на децата

подлежащи на обучение, са причина да се формират маломерни паралелки

и слети класове в началния и среден курс на училищата в селата.

Таблица № 7 Основно, начално и средно образование :

община образователни институции

2020/2021

бр.
ученици

2021/2022
бр.
ученици

2022/2023

бр.
ученици

Завет

5 бр.Основни училища 232 242 217

1 бр.Средни училища 284 300 309

1бр.Професионални гимназии 59 50 34

Около 90% от причината за отпадането на децата от образователната

система се дължи на икономическата миграция - родителите предпочитат

да отведат заедно със себе си и своите деца. Настанявайки се в дадена

държава те попадат в чужда образователна система. Връщайки се от

чужбина, се оказва, че съществува разминаване в образователните системи

и много често родителите си мислят, че техните деца са придобили

съответната образователна степен, а в същност се оказва нещо корено

различно в следствие на всичко това често децата остават извън

образователните институции, защото вече техните връстници са в много
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горни етапи в своето образование и това демотивира децата чиито

родители са се върнали от чужбина да продължат своето образование.

С методическата подкрепа на експертите от РУО – Разград, в

училищата е разработена Стратегия за превенция на отпадането и

преждевременното напускане на деца от училище и Програма за превенция

на отпадането и преждевременното напускане  на ученици от училище. В

Стратегиите и Програмите са залегнали различни задачи и дейности,

насочени главно към превантивната работа с учениците за задържането им

в училище. Изготвени са програми за работа с децата в риск, включващи:

анализ на състоянието, като се очертават и причините за това и се

набелязват мерките за въздействие и закрила, в т. ч. работата с родителите.

     През учебната 2022/2023 година, общинската образователна система

обхваща 5 училища, от които: 4 основни  в общинските селата -

Брестовене, Острово, Веселец, Сушево, 1 средно общообразователно в

град Завет, 1 професионални гимназии в град Завет .

7.3 Здравеопазване

Предоставянето  на здравни услуги и развитието на здравната

инфраструктура  е изключително важно за качеството на живот в селските

райони. 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.

Система “Здравеопазване” се осъществява от две звена. Доболничната

помощ се осъществява от различни по вид и структура лекарски практики.

Тя е първото звено, непосредствено до хората в общините и населените

места. Здравните услуги в община Завет се предоставят от 3 общо

практикуващи лекари и 2 общо практикуващи стоматолози и 15

медицински специалисти по здравни грижи.

Таблица № 8 Амбулатория за медицинска помощ
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Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика

д-р Надежда Афанасьевна Аврамова гр.Завет Обща медицина

д-р Шенол Салим Али с.Острово Обща медицина

с.Брестовене

"Д-р Ергюз Кара - АПМП - ИП" ЕООД с.Веселец Акушерство и гинекология

гр.Разград Обща медицина - зачислена

Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика
лекари по дентална медицина

д-р Атче Хюсеин Мехмед гр.Завет

гр.Исперих

д-р Бедиха Рашид Акбуюк - Манав с.Острово

Източник: РЗИ Разград

Доболничната медицинска помощ се характеризира с влошено състояние,

под средните норми за страната. Част от селищата се обслужват с

приходящи отвън лекари, които не са локализирани постоянно в

населените места.

Осигуреността на населението на един лекар в Община Завет  3 175 души,

а общо за страната е 236 души за 2018 г. Тази тенденция се наблюдава и

при обслужването на населението със стоматологична помощ. На

територията на общината не се практикува училищна медицинска помощ.

Община Завет се обслужва от филиала за спешна медицинска помощ

ФСМП Кубрат към ЦСМП Разград. Центровете за спешна медицинска

помощ (ЦСМП) са лечебни заведения, в които медицински специалисти с

помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели

и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на

транспортирането до евентуалната им хоспитализация. Те са особено

изведена медицинска категория с отговорна социална задача и имат

непрекъснат денонощен режим на работа.

Снабдяването на лекарства се осъществява от една дрогерия, регистрирана

в гр. Завет, една дрогерия в с. Брестовене и две дрогерии в с. Острово.
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Община Завет разполага с една детска ясла с капацитет от 18 места. За

последните три години не се наблюдават промени в капацитета на местата

и броя на детските ясли на територията на общината. Наблюдава се

промяна на броя на децата, посещаващи детската ясла.

Анализът показва, че основен проблем е отдалечеността на отделни

селища от мястото на предлагане на съответната медицинска помощ

(първична, специализирана, болнична, спешна и неотложна), както и

недооборудването на здравните заведения с нова, по-модерна медицинска

техника.

8. Информация и прогноза за необходимите служители за извършване

на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги

          8.1.Информация текущото състояние на работещите в социалните

и интегрираните здравно-социални услуги, действащи на територията

на общината

На територията на община Завет функционира една социална услуга

„Асистенстка подкрепа“ делегирана от държавата, която се предоставят в

домашна среда. Социалната услуга „Асистенстка подкрепа“ се

администрира от един служител. Община Завет в качеството си на

доставчик на социалната услуга осигури обучение и супервизия на

назначените социлни асистенти.

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на
територията на общината:

На  територията на община Завет не са налични регистрирани

безработни лица с медицинско образование; с образование в областта на

„Хуманитарните науки“; с предишен опит в социалните услуги и други,

които териториалната Дирекция „Бюро по труда“ счита за подходящи в

социалните услуги.
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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:

1.1.1.Максимален брой на потребителите по общодостъпни социални

услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗСУ е 3 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% 8726 0,65

б) общ брой на пълнолетните лица 0,5 25% 5290 0,46

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 2,7 25% 1240 0,59

г) общ брой на лицата в надтрудоспособна
възраст 2,1 25% 2196 0,82

Общ резултат без
закръгление 2,53

1.1.2.Максимален брой на потребителите на общодостъпните социални

услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗСУ е 4 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% 8726 0,87
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б) общ брой на пълнолетните лица 0,5 25% 5290 0,66

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 2,7 25% 1240 0,84

г) общ брой на лицата в надтрудоспособна
възраст 2,1 25% 2196 1,15

Общ резултат без
закръгление 3,52

1.1.3.Максимален брой потребителите на социална услуга информиране и

консултиране по чл. 15, т. 1 от ЗСУ е 12 потренителя;

Максималният брой на потребителите на социалната услуга информиране и консултиране по чл. 15,
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 1,35 20% 8726 2,36

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 20% 5290 1,69

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 9,1 20% 1240 2,26

г) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 22 15% 1035 3,42

д) общ брой на децата с трайни увреждания
до 18-годишна възраст 325 15% 26 1,27

е) общ брой на децата от 0 до 7 г. 20 10% 487 0,97

Общ резултат без
закръгление 11,96

1.1.4.Максимален брой на потребителите на социална услуга за

застъпничество и посредничество по чл. 15, ал. 2 от ЗСУ е 10 потребителя;

Максималният брой на потребителите на социалната услуга застъпничество и посредничество по чл.
15, т. 2  от ЗСУ е:
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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% 8726 1,57

б) общ брой на пълнолетните лица 1,1 20% 5290 1,16

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 6 20% 1240 1,49

г) общ брой на лицата с трайни увреждания 13,5 20% 1034 2,79

д) общ брой на лицата в надтрудоспособна
възраст 4,65 20% 2196 2,04

Общ резултат без
закръгление 9,06

1.1.5.Максимален брой на потребителите на социална услуга терапия и

рехабилитация по чл. 15, т. 4 от ЗСУ е 16 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% 8726 2,97

б) общ брой на пълнолетните лица 2 20% 5290 2,12

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 11,5 20% 1240 2,85

г) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 28 20% 1035 5,80

д) общ брой на децата с трайни увреждания
до 18-годишна възраст 410 20% 26 2,13

Общ резултат без
закръгление 15,86

1.1.6.Максимален брой потребителите на социална услуга за обучение за

придобиване на умения по чл. 15, т. 5 от ЗСУ е 12 потребителя
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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% 8726 2,44

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 20% 5290 1,69

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 9,2 20% 1240 2,28

г) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 22 20% 1035 4,55

д) общ брой на децата с трайни увреждания
до 18-годишна възраст 20 20% 26 0,10

Общ резултат без
закръгление 11,08

1.1.7.Максимален брой на потребителите на социална услуга подкрепа за

придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 от ЗСУ е 6 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% 8726 3,05

б) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания в трудоспособна възраст 12 50% 473 2,84

Общ резултат без
закръгление 5,89

1.1.8.Максимален брой на потребителите на социална услуга дневна грижа

за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ е 5потребителя;

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за деца с трайни
увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ е:
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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% 8726 1,05

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 4 40% 1240 1,98

в) общ брой на децата с трайни увреждания
до 18-годишна възраст 140 40% 26 1,46

г)

за заместваща грижа чрез дневна грижа

общ брой на децата с трайни увреждания,
живеещи в домашна среда 8 100% 26 0,21

Общ резултат без
закръгление 4,70

1.1.9.Максимален брой на потребителите на социална услуга дневна грижа

за пълнолетни лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ е 18

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% 8726 2,44

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 40% 5290 3,39

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 23 40% 1035 9,52

г)

за заместваща грижа чрез дневна грижа

брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания в невъзможност за

самообслужване, живеещи в домашна
среда

20 100% 104 2,08

Общ резултат без
закръгление 17,43
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1.1.10.Максимален брой на потребителите на социална услуга резидентна

грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е 2 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

а) общ брой на населението 0,15 20% 8726 0,26

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 1 40% 1240 0,50

в) брой на децата без увреждания до 18-
годишна възраст 1 40% 1214 0,49

Общ резултат без
закръгление 1,24

1.1.11.Максимален брой на потребителите на социална услуга резидентна

грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е 2 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% 8726 0,30

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 1,1 40% 1240 0,55

в) общ брой на децата с трайни увреждания
до 18-годишна възраст 40 40% 26 0,42

Общ резултат без
закръгление 1,26
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1.1.12.Максимален брой на потребителите на социална услуга резидентна

грижа за пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е

11 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% 8726 1,09

б) общ брой на пълнолетните лица 0,6 25% 5290 0,79

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 8 25% 1035 2,07

г) общ брой на пълнолетните лица с
психични разстройства 230 25% 82 4,72

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

брой на пълнолетните лица с психични
разстройства в невъзможност за

самообслужване, живеещи в домашна
среда

70 100% 25 1,75

Общ резултат без
закръгление 10,42

1.1.13.Максимален брой на потребителите на социална услуга на

резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения по чл.

15, т. 8 от ЗСУ е 7 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% 8726 1,09
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б) общ брой на пълнолетните лица 0,6 25% 5290 0,79

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 8,3 25% 1035 2,15

г) общ брой на пълнолетните лица с
интелектуални затруднения 146 25% 39 1,42

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

брой на пълнолетните лица с
интелектуални затруднения в

невъзможност за самообслужване,
живеещи в домашна среда

73 100% 15 1,10

Общ резултат без
закръгление 6,55

1.1.14.Максимален брой на потребители на социална услуга за резидентна

грижа за пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е

23 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% 8726 0,65

б) общ брой на пълнолетните лица 0,35 25% 5290 0,46

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 4,7 25% 1035 1,22

г) общ брой на пълнолетните лица с
физически увреждания 83 25% 805 16,70

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

брой на пълнолетните лица с физически
увреждания в невъзможност за

самообслужване, живеещи в домашна
среда

42 100% 72 3,02

Общ резултат без
закръгление 22,06
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1.1.15.Максимален брой на потребители на социална услуга за резидентна

грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е 3

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% 8726 0,65

б) общ брой на пълнолетните лица 0,3 25% 5290 0,40

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 4,5 25% 1035 1,16

г) общ брой на пълнолетните лица с
деменция 20 25% 14 0,07

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

брой на пълнолетните лица с деменция в
невъзможност за самообслужване,

живеещи в домашна среда
5 100% 14 0,07

Общ резултат без
закръгление 2,36

1.1.16.Максимален брой на потребители на социална услуга за резидентна

грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е

2 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% 18726 0,11

б) общ брой на пълнолетните лица 0,06 25% 5290 0,08
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в) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания 0,8 25% 1035 0,21

г) общ брой на пълнолетните лица със
сетивни увреждания 35 25% 95 0,83

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

брой на пълнолетните лица със сетивни
увреждания в невъзможност за

самообслужване, живеещи в домашна
среда

17 100% 18 0,31

Общ резултат без
закръгление 1,53

1.1.17.Максимален брой на потребители на социална услуга за резидентна

грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. от

ЗСУ е 29 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% 8726 2,62

б) общ брой на пълнолетните лица 1,2 30% 5290 1,90

в) брой на лицата в надтрудоспособна
възраст без увреждания 8 40% 2100 6,72

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% 2100 16,80

Общ резултат без
закръгление 28,04
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1.1.18.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% 8726 0,07

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 0,25 30% 1240 0,09

в) общ брой на децата с трайни увреждания
до 18-годишна възраст 10 50% 26 0,13

г)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

брой на живеещите в домашна среда деца
с трайни увреждания 1 100% 25 0,03

Общ резултат без
закръгление 0,32

1.1.19.Максимален брой на потребители на интегрираните здравно-

социални услуги за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от

постоянни медицински грижи е 3 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% 8726 0,17

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 30% 5290 0,16
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в) общ брой на пълнолетните лица с трайни
увреждания с определена чужда помощ 14,5 50% 91 0,66

г)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

брой на живеещите в домашна среда
пълнолетни лица с трайни увреждания с

определена чужда помощ
16 100% 91 1,46

Общ резултат без
закръгление 2,45

1.1.20.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

2потребителя;

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% 8726 0,09

б) общ брой на лицата в надтрудоспособна
възраст 0,3 30% 2196 0,20

в)
общ брой на лицата в надтрудоспособна

възраст в невъзможност за
самообслужване

5 50% 160 0,40

г)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

брой на живеещите в домашна среда лица
в надтрудоспособна възраст в

невъзможност за самообслужване
5 100% 160 0,80

Общ резултат без
закръгление 1,48

1.1.21. Максимален брой на потребители на социалната услуга осигуряване

на подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е 1 потребител;
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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% 18726 0,22

б) общ брой на пълнолетните лица 0,06 50% 5290 0,16

Общ резултат без
закръгление 0,38

1.1.22.Максимален брой на потребителите на социалната услуга

осигуряванена подслон за лица в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9  от ЗСУ

е 1 потребителя;

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% 8726 0,26

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 35% 5290 0,19

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст 0,35 35% 1240 0,15

Общ резултат без
закръгление 0,60

1.1.23.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:
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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% 8726 0,44

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст 0,2 50% 1240 0,12

Общ резултат без
закръгление 0,56

1.1.24.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 1 потребителя;

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% 8726 0,44

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 50% 5290 0,26

Общ резултат без
закръгление 0,70



ПРОЕКТ!

35

10.Изводи:

След анализа на потребностите от социални услуги  на теритирията на

община Завет се констатираха следните типове потребности:

Потребности, произтичащи от демографските особености, които

засягат   основно възрастни хора и нуждата им от грижа в домашна

среда или услуги в общноста. Социалните услуги за посрещане на

нуждите им включва грижа в домашна среда, по настоящем на

територията на Община Завет е социалната услуга „Асистентска

подкрепа“, която незадоволява и непокрива нуждите на община  Завет

Потребности,  приоизтичаща от здравословните особености и се

отнасят за хора с различни увреждания- физически, психични

разстройства  др.  Социалните услуги към тях включват грижа в

домашна среда, които са ефективана и ефикасна алтернатива на

настаяването в институция.

През новия програмен период (2021 - 2027) в община Завет  са

заложени създаването на 3 нови социални и интегрирани здравно-



ПРОЕКТ!

36

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 20), Център за резидентна грижа

за  лица в натрудоспособност възраст без увревдания-предоставя социална

услуга в надтрудоспособна възраст без увревдания по чл.15,т.8 (планирана

с капациет 15) и Дневен център за лица с увреждания и техните семейства,

включително с тежки множествени увреждания (планирана с капацитет

20).

Потребителите на Център за резидентна грижа за възрастни хора в

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни

медицински грижи (интегрирана здравно-социална услуга), ще имат

достъп до съпътстваща социална услуга Дневен център за лица с

увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени

увреждания където ще могат да ползват гореизброените социални услуги

по ЗСУ.

Център за резидентна грижа за  лица в натрудоспособност възраст

без увревдания, ще имат достъп до съпътстваща социална услуга Дневен

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

множествени увреждания където ще могат да ползват гореизброените

социални услуги по ЗСУ.

Получените критериите въз основа на които се определя

максималния брой на потребителите на всички социална услуги

резултатите са следните:

Максимален брой на потребителите по общодостъпни социални услуги по

чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗСУ е 3 потребителя;

Максимален брой на потребителите на общодостъпните социални услуги

по чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗСУ е 4 потребителя;



ПРОЕКТ!

37

Максимален брой потребителите на социална услуга информиране и

консултиране по чл. 15, т. 1 от ЗСУ е 12 потребителя;

Максимален брой на потребителите на социална услуга за
застъпничество и посредничество по чл. 15, ал. 2 от ЗСУ е 10 потребителя

Максимален брой на потребителите на социална услуга терапия и

рехабилитация по чл. 15, т. 4 от ЗСУ е 16 потребителя;

Максимален брой потребителите на социална услуга за обучение за

придобиване на умения по чл. 15, т. 5 от ЗСУ е 12 потребителя

Максимален брой на потребителите на социална услуга подкрепа за

придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 от ЗСУ е 6 потребителя

Максимален брой на потребителите на социална услуга дневна

грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ е 5потребителя;

Максимален брой на потребителите на социална услуга дневна

грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ е 18

потребителя;

Максимален брой на потребителите на социална услуга резидентна

грижа за пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е

11 потребителя;

Максимален брой на потребители на социална услуга за резидентна

грижа за пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е

23 потребителя;

Максимален брой на потребители на социална услуга за резидентна

грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т.

от ЗСУ е 29 потребителя;
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11. Приложения

Приложение № 2 – таблица образование

Приложение № 3 – таблица здравеопазване

Приложение № 5 – таблица критерии

Приложение № 8 – Таблица № 3 Относителен дял на населението на

община Завет пот местоживеене за периода 2017 – 2021 година.

Приложение № 9 – Таблица № 4 Разпределение на населението под, в и

над трудоспособна възраст по пол в Община Завет за периода 2017 – 2021

Приложение № 10 – Таблица №5 коефициент на естествен прираст на

общини през 2017 и 2021 г.


