
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Перник 2020 год. 
 
 
 

№  
Вид дейност  

/ услуга / мярка 

 
Описание на дейността (какво е 

планирано за периода) 

 
Местоположе

ние 
(нас.място) 

 
2019 г. 

 
Финансиран
е (източник, 

сума) 

 
Изпълняваща 
организация  

брой 
 
 

 
капацитет 

 
 

        

 Социални услуги, които функционират на територията на община Перник 
 
1. 

Център за 
обществена 
подкрепа  

Консултативна дейност – 
психологическа и социална с деца и 
семейства. Специализирана подкрепа 
от семеен терапевт. Услуги за 
деинституционализация 
 

Гр. Перник  
 
1 

 
 

80 

Държавно 
делегирана 
дейност 

Община Перник  
 

 
2. 

Център за 
обществена 
подкрепа - SOS 

 
Консултативна дейност – 
психологическа и социална с деца и 
семейства. Посредничество и 
застъпничество пред други институции. 
 

 
Гр. Перник 

 
 
1 

 
 

80 

 
Проекти 
Държавно 
делегирана 
дейност 

 
SOS 
Детски селища 
България 

 
3. 

 
Дневен център за 
деца и младежи с 
увреждания 
 

 
Дейностите за социализация, консултиране, 
дневна и почасова 
грижа, социална и 
медицинска рехабилитация, логопедична и 
и психологична  
помощ. 

 
Гр. Перник 

 
2 

 
55 

 
Държавно 
делегирана 
дейност 

 
Община Перник 
 



 

4.  
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за деца 

 
Социализиращи и интегративни 
дейности с деца . 
Социална рехабилитация, слухово-
речева рехабилитация, логопедична 
терапия; трудотерапия; умения за 
самостоятелност; консултации – 
социални, психологически 
 

 
 
Гр. Перник 

 
1 

 
60 

 
Държавно 
делегирана 
дейност 

 
Община Перник 

5.  
Кризисен център за 
деца 

 
Осигуряване на подслон, храна, 
здравни грижи, психологическа помощ. 
Краткосрочно обгрижване на деца в 
риск 

 
Гр. Перник 

 
1 

12   
Държавно  
делегирана 
дейност 

 
Община Перник 

6.  
Център за 
настаняване от 
семеен тип за деца и 
младежи с 
увреждане 
 

 
Осигуряване на близка до семейната 
среда за деца  

 
Гр.Перник 

 
1 

 
14 

  
Държавно  
делегирана 
дейност 

 
Община Перник 

7. Център за 
настаняване от 
семеен тип за деца  
и младежи с 
увреждане,  
с потребност от 
постоянна 
медицинска грижа 
 

Осигуряване на близка до семейната 
среда за деца и младежи с тежка 
степен на увреждане и постоянна 
медицинска грижа 

Гр. Перник 1 8  Държавно  
делегирана 
дейност 

Община Перник 

8. Център за 
настаняване от 
семеен тип за деца 

Осигуряване на близка до семейната 
среда за деца  

Гр. Перник 1 12  Държавно  
делегирана 
дейност 

Община Перник 



без увреждане 
 

9. Кризисен център за 
лица пострадали от 
насилие или жертви 
на трафик 

Подслон, здравна грижа, социални и 
психологически консултации и 
подкрепа. Юридически консултации 
 

Гр. Перник 1 12  Държавно  
делегирана 
дейност 

Община Перник 

10 Защитено жилище  Осигуряване на  24 часова грижа за 
хора с интелектуални затруднения  
 

Гр. Перник 1 8 Държавно 
делегирана 
дейност 

Община Перник 

11. Дневен център за 
пълнолетни лица  с 
увреждания  

Дневни и почасови грижи  
Медицинска и социална рехабилитация 

Гр. Перник 1 48 Държавно 
делегирана 
дейност 

Община Перник 
 

12. Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за хора 
със зрителни 
увреждания 

Осъществяване на зрително 
подпомагане  
Медицинска и социална рехабилитация, 
консултации  

Гр. Перник 1 20 Държавно 
делегирана 
дейност 

Община Перник 

13. Център за социална 
рехабилитацзия и 
интеграция 

Обмен на стерилни принадлежности за 
безопасна употреба на наркотици - 
работа на терен. Консултации, 
насочване и придружаване за 
изследвания. 

Гр. Перник 1 300 Проекти Фондация  
 П.У.Л.С 

14. Ниско прагов център 
за консултации на 
интравенозни 

Консултиране, терепавтична работа, 
вземане на кръвни проби за кръв, 
хипатит, половопредавани болести. 

Гр. Перник 1  Проекти Фондация 
„П.У.Л.С” 

15. Превантивн-
информационен 
център 

Превантивна корекционно- 
възпитателна дейност сред малолетни 
и непълнолетни 
 

Гр. Перник 1 300 Държавно 
делегирана 
дейност 

Община Перник 
 

16. Център за 
предоставяне на 
почасови услуги: 
Личен  
асистент, Домашен 
помощник, Здравен 

Осигуряване на грижи в семейна среда 
на хора и деца, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в ежедневието 
си, предоставяне на алтернативен 
избор за професионално развитие на 
семейства, в които има лице с трайно 

Община Перник 1 350 Проект  
 
Държавно  
делегирана 
дейност 

Община Перник 



асистент, Социален 
асистент и др.   
 

увреждане. 

17. Приемна грижа Дейности  за утвърждаване на приемни 
семейства, информационни кампании, 
обучение, подбор и наемане на 
приемни родители, наблюдение и 
подкрепа за приемните родители и 
приемните деца, възстановяване и/или 
поддържане на връзки със семейството 
 

Гр. Перник 1 50  Проект 
 
  

Община Перник 
 

18. Здравни медиатори  Посредничество за достъп до здравни 
услуги в ромските общности, 
Профилактика за деца и възрастни; 
участие в превенция на изоставянето 
 

Гр. Перник 2  Държавно  
делегирана 
дейност 

Община Перник 

19. Здравно-
консултативен 
център  

Здравни консултативни услуги за деца и 
семейства в риск 
 

Гр. Перник 1  Проект на 
МЗ 

Община Перник 

20. Ресурсен център  Интегрирани услуги за деца с трайно 
намалена възможност за социална 
интеграция 

Гр. Перник 1 200 Държавно  
делегирана 
дейност 

Община Перник 

21. Домашен социален 
патронаж 
 

Мобилна услуга – предоставяне на 
храна, комунално-битови услуги, помощ 
в домакинството, здравна и мед.грижа 

Гр. Перник 1 500 Общински 
бюджет 

Община Перник 

22. Обществена 
трапезария  

Осигуряване на безплатна храна на 
хора с много ниски доходи или, които са 
без доход 

Гр. Перник 1 100 Общински 
бюджет 
  
Проект  

Община Перник, 
доставчик 

23. Клуб на пенсионера Осигуряване на лични и социални 
контакти.  
 

Гр. Перник 21  Общински 
бюджет 

Община Перник, 
доставчик 

24. Клуб на инвалида   Осигуряване на лични и социални 
контакти. Информиране и консул-
тиране – социално, здравно, права на 

Община Перник 2  Общински 
бюджет  
проекти 

Община Перник, 
доставчик 



хората с увреждания 
 

25. Дневен център за 
възрастни и самотни 
хора   

Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации 
медицинска грижа 
 

Гр. Перник 1 50  
Държавно  
делегирана 
дейност 

 
 
Община Перник 

26. Хоспис 
1, 2 
 

Резидентна грижа – нужда от постоянно 
24-часово обгрижване на стари хора  с 
трайни увреждания, с тежки 
здравословни състояния 
 

Гр. Перник 2 30 Собствени 
средства и 
такси от 
ползвателите 

Частни 
доставчици 

27. Център, 
предоставящ услуги 
за ранно детско 
развитие 

Формиране и развитие на родителски 
умения. Консултация и подкрепа на 
родители на деца от 0 до 7 години.  
 

Гр. Перник 1 100 Проект Община Перник 

28. Семейно-
консултативен  
център  

Семейно консултиране и подкрепа на 
родители, които не полагат достатъчно 
грижи за своите деца 

Гр. Перник  40 Проект Община Перник 

29 Център за майчино и  
детско здраве 

Здравна консултация за деца и 
семейства 

Гр. Перник  50 Проект Община Перник 

30 Център за ранна 
интервенция на 
уврежданията 

Подкрепа на бременни жени и 
семейства с деца до 3 годишна 
възраст с цел превенция на 
изоставянето 
 

Гр. Перник  20 Проект Община Перник 

Социални услуги планирани за разкриване 
1. Център за работа с 

деца на улицата 
Задоволяване на базисни потребности 
Интегриране  на деца в обществото и 
създаване на условия за изява на 
индивидуалните му способности.  
  

Гр. Перник 1 20  Държавно  
делегирана 
дейност 

Община 
Перник 

2.  Звено „Майка и 
бебе“ 

Осигуряване на близка до семейната 
сигурна и защитена среда за бременни 

Гр. Перник 1 8 Държавно  
делегирана 

Община 
Перник, 



жени и майки в риск от изоставяне на 
децата 
 

дейност   

3.  Заместваща грижа Осигуряване на близка до семейната 
сигурна и защитена среда за за деца с 
увреждания 
 

Гр. Перник 1 20 Държавно  
делегирана 
дейност  

Община 
Перник, 
 

4. Трудови медиатори Консултативна дейност и 
посредничество 
 
 

Гр. Перник 2  Проект  Община 
Перник 

5. Приют за бездомни 
лица 

Осигуряване на безопасна среда за 
бездомни лица 

Гр. Перник 1 15 Държавно 
делегирана 
дейност 
 

Община 
Перник 
 

6. Център за социална 
интеграция и 
рехабилитация за 
лица  
 
 

Дневни и почасови грижи  
Медицинска и социална рехабилитация 

Гр .Перник 1 30  Държавно  
делегирана 
дейност 

Община 
Перник 

7. Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
възрастни 

Осигуряване на  24 часова грижа за 
възрастни и самотни лица 
 
 

Община  Перник 2 30 Държавно 
Делегирана  
Дейност 

Община 
Перник 

8. Център за 
настаняване от 
семеен тип за лица с 
физически 
увреждания 

Осигуряване на  24 часова грижа за 
лица с физически увреждания 
 
 

Община  Перник 2 30 Държавно 
Делегирана  
Дейност 

Община 
Перник 

9. Център за 
квалификация и 
преквалификация на 
лица от уязвими 
общности 

Предоставяне на обучителни програми  
на лица от рискови групи 

 
Гр. Перник 

 
1 

 Проекти 
 

Община 
Перник 



10. Дневен център за 
възрастни и самотни 
хора   

Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации 
медицинска грижа 
 

Гр. Перник 1 30  
Държавно  
делегирана 
дейност 

 
Община 
Перник 

11. Комплекс за 
подкрепа на 
стари хора  
(КПСХ) 

Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации 
медицинска грижа 
 

Гр. Перник 1 50  
Държавно  
делегирана 
дейност 

 
Община 
Перник 

12. Социални 
жилища 

Осигуряване на социални жилища на 
лица от рискови групи 

Гр. Перник  100 Проект  
Община 
Перник 

13. Наблюдавано 
жилище 

Осигуряване на защитена среда за 
лица от рискови групи, излизащи от 
сптециализирани институции за деца. 

Гр. Перник 1 6 Проект  
Община 
Перник 

14. Център за грижа 
за лица с 
психични 
разстройства / 
ЦНСТПЛПР 

Осигуряване на  24 часова грижа за 
лица с психични увреждания 
 

Гр. Перник 1 15 Проект  
Община 
Перник 

15. Център за грижа 
за лица с 
различна форма 
на деменция / 
ЦНСТПЛД 

Осигуряване на  24 часова грижа за 
лица с психични увреждания 
 

Гр. Перник 1 15 Проект  
Община 
Перник 

16. Център за грижа 
за възрастни 
хора в 
невъзможност за 
самообслужване/ 
ЦНСТСХ 
 

Осигуряване на  24 часова грижа за 
лица с психични увреждания 
 

Гр. Перник 1 15 Проект  
Община 
Перник 

17. Център за 
социална 
рехабилитация и 
интеграция на 
лица с психични 

Осигуряване на консултативни услуги 
на лица с психични разстройства и за 
лица с умствена изостаналост 

Гр. Перник 1 40 Проект  
Община 
Перник 



разстройства и 
за лица с 
умствена 
изостаналост 
 

18. Дневен център 
за лица с 
увреждания и 
техните 
семейства, вкл. с 
тежки 
множествени 
увреждания 

Осигуряване на дневна и почасова 
грижа на лица с увреждания и техните 
семейства, вкл. с тежки множествени 
увреждания 

Гр. Перник 1 40 Проект  
Община 
Перник 

19. Център за 
предоставяне на 
патронажна 
грижа 

Осигуряване на интегрирани здравно-
социални услуги 

Гр. Перник 1 260 Проект Община 
Перник 

19. Звено за 
мониторинг и 
оценка 

Извършване на мониторинг и оценка Гр. Перник 1  Общински 
бюджет 

Община 
Перник 

 

 


