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ОБЩИИСКИ СЪВЕТ-РУСЕ 

ДОI1!ЪЛИЕИИЕ 
КЪМi ПРЕДЛОЖЕНИЕ П К.Л. № 1199/27.02.2023 Г. 

ОТ ЗЛАТОМИРА СТЕФАИОВА 

за Кмет на общима Русе, 
Съгласно Заповед № РД-01-776/14.03.2023 г. 

ОТИОСИО: Одобряване на Предложение за планирането на социалиите услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от 

Наредбата за планирането на социалните услуги /Прилоiкение 1/ 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

В изпълиение на разпоредбата на чл. 42, ал. 3 от Наредбата за планирането на социалните 

услуги, се проведе обсъждане на предложението за планиране на социалните услуги. Община Русе 

проведе две фокус групи на обсъждане - сред студенти по специалност „Социални дейности" в РУ 

„А. Кънчев" и с доставчици на социални услуги. 

На 09.03.2023 г. от 17.30 ч. в зала „Св. Георги" се проведе представяне на Анализа на 

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

частw~но от държавния бюджет и публично обсъждане на Предложение за планирането на 

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

държдавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги /Приложение 1/. 
На 13.03.2023 г. от 14.00 ч. се проведе заседание на Съвета по въпросите за социалните услуги, 

на която са представени Анализа и е обсъдено Предложените за планиране на социалните услуги, с 

цел включването им в Надионалната карта, за държавно финансиране. 

Внесените предложения от общественото обсъждане са вписани в Регистър на предложенията 

от гряхщани и други заинтересовани страни. След обсъждането им част от предложенията бяха 

приети, което доведе до промяна на планира.ния брой социални услуги по Предложението за 

Планиране на социалните услуги. 

1?азпАоре~бите на чл. 43 от Наредбата за планирането на социалните услуги, допускат въз 

оснона на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането, кметьт на общината да 

внесе промени в предложението за планиране, като след приключването на обсъждането същото се 

одобрява от общинския съвет и заедно с анализа на потребностите по чл. 37, ал. 1 се изпраща на 

изпълнителния директор на Агенцията за социално подпоматане по електронен път. 

Промените са наложени при преразглеждане на представените документи. Голяма част от 

съществуващите понастоящем социални услуги е планирано да се предоставят като самостоятелно 

предоставяне и като комплекси от социални услуги. Социалните услуги които ще се предоставят 

като самостоятелни форми са 39 броя. Социалните услуги които ще се предоставят като комплекси 

от услуги са 20 броя. Взети са предвид посrьпилите писмени предложения, мнения, коментари от 

проьеените фокус групи и публичното обсъждане, които са съотносими към планирането на 

соци~ните услуги. 
Приложеният модел на декомпозиране на социалните услуги е спазен като процентно 

съотношение дадено с Указанията в приложенията от АСП. 



Въз основа на гореизложеното представям за одобрение променено след обсъждането 

Предnоженне за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се 

финансират й iцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на 

социалните услуги /актуално/ допълнено Приложение 1. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се 

фин сират изцяло или частично от държавния бюджет - Приложение 1. 
_. Информация за обсъждането по чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги - 

Регисrьр на внесените предложения. 

ВНОСИТЕЛ: 

ЗЛАТОМИРА СТЕФАНОВА 

за Кмет на община Русе, 

Съгласно Заповед № РД-01-776/14.03.2023 г. 
~ 

t 
7 

/ 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

3А ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО VlЛИ 

ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

ОБLЦИНА РУСЕ 

ОБЛАСТ Русе 

2023 година 



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 РУСЕ 

Раздел 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКИ НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТо ОТ О6ЩИНАТА 
И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ 

№ СУ по чл.15 Място на предоставяне 

Брой потребители 

Статус към момента на 
извършването на амализа 
(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) 

Налични* 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

1. Общодостьпни социални услуги ** 

Общодостьпни социални услуги, предоставяни в комплекс 

1

Информиране и 
консултиране и 

обучение за 
реализиране на 

социални права и за 
развиване на умения 

гр. Русе, 
ул.Черно море №2 

0 49 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 12 

места 
2023 

Мобилна превантивна 
об щностна работа 

гр. Русе, 
ул.Черно море №2 

0 68 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 17 

места 
2023 



Информиране и 

консултиране и 

обучение за 
реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения 

об щина Русе 0 49 Несъздадена 

Разкриване с 

капацитет 12 
места 

2023 

мобилна превантивна 

об щностна работа 
об щина Русе 0 68 Несъздадена 

Разкриване с 
капацитет 17 

места 

2023 

2 

Информиране и 

консултиране и 

обучение за 
реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения 

об щина Русе 0 49 Несъздадена 
Разкриване скапацитет 13 

места 

2023 

Мобилна превантивна 

об щностна работа 
об щ ина Русе 0 68 Несъздадена 

Разкриване с 
капацитет 17 

места 

2023 

Информиране и 

консултиране и 

обучение за 
реализиране на 

социални права и за 

развиване на умения 

об щина Русе 0 49 Несъздадена 

Разкриване с 

капацитет 12 
места 

2023 

мобилна превантивна 

общностна работа 
община Русе 0 68 Несъздадена 

Разкриване с 
капацитет 17 

места 

2023 

2. Специализирани социални услуги 

Специализиранисоциални услуги,предоставянисамостоятелно 



1 
Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 
трайни Увреждания 

Ул. ИскърР№41,ет.2 
70 148 Създадена 

Промяна броя 
на 

потребителите 
от 25 на 30 

места 

2023 

2 Асистентска подкрепа 

гр. РУсе, 
Ул•Черно море №2 
и изнесени работни 

места 

384 Създадена
Промяна броя 

на
потребителите 
от 384 на 484 

2024 

3 
Осигуряване на 

подслон за бездомни 
лица 

гр. Русе 60 8 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 10 

места 
2023 

4 
Осигуряване на 

подслон за деца в 
кризисна ситуация 

гр' РУсе' 
Ул• Битоля 1а 

30 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 15 

места 

5 
Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 
трайни Увреждания 

гр. РУсе, 
Ул.Сърнена гора, 

сутерен 
70 148 Несъздадена 

Разкриване с 
капацитет 25 

места 
2024 

6 
Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 
трайни Увреждания 

гр. Русе 70 148 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 21 

места 
2027 

7 
Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 
трайни Увреждания 

гр. Русе 70 148 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 22 

места 
2028 

8 
Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 
трайни Увреждания 

гр. Русе 70 148 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 23 

места 
2029 

Специализирани социални услуги, предоставяни в комплекс 

3 Дневна грижа за деца 
с трайни Увреждания 

гр. РУсе, 
Ул Н. Й. Вапцаров 

№20, ет.1 
120 122 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 

места 



3астьпничество и 
посредничество 

гр' Русе, 
ул. н. Й. Вапцаров 

N920, ет.1 
131 155 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 17 

места 

Информиране и 
консултиране 

гр. Русе, 
ул.н. Й.Вапцаров 

№20, ет.1 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 4 

места 

Подкрепа за 
придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 
ул. н. Й.Вапцаров 

№20, ет.1 
75 127 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 15 

места 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
ул. Н.И. Вапцаров 

N920, ет.1 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 

места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
ул. н.Й. Вапцаров 

№20, ет.1 
172 143 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 

места 

4 
Дневна грижа за деца 
с трайни увреждания 

гр. Русе, 
ул. Искър №41, ет.1 

120 122 Създадена 
Промяна брой 

потребители от 
30 на 28 места 

2023 

Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
, ул.  №41 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 14 

места 

3астьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Искър №41 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 10 

места 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
ул. Искър №41 

208 261 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 20 

места 

Обучениеза 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
ул. Искър N-о 41 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 17 

места 

Подкрепа за 
придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе,о
ул. Искър N-41 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 22 

места 

5
Дневна грижа за деца 
с т айни в еждания 

р У р

гр. Русе, 
ул. Н. И.Вапцаров 

№20, ет.4 
120 122 Създадена 

Промяна брой 
потребители от 
10 на 20 места 

2023 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
ул. н.И.Вапцаров 

N920, ет.4 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 

места 



Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. н.Й.Вапцаров 

№20, ет.4 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 10 

места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
ул. Н. Й.Вапцаров 

№20, ет.4 
172 143 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул•Н.И.Вапцаров 

N920, ет.4 
131 155 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

Информиране и 

консултиране ГЯнтрае№5 ул. 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 10 

места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 
улГЯнтрае№5 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

3астьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Янтра №5 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

6
Дневна грижа за деца 
страйни увреждания 

гр. Русе, 
ул. Байкал №10а 

120 122 Създадена 
Промяна брой

потребители от 
30 на 27 места 

2023 

Информиране и 

консултиране
(специализирано) 

Русе
ул,6айкал №10а 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 5 
места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 
ул,Байкалс №10а 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

3астьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Байкал №10а 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 10 

места 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
ул. байкал №10а 

208 261 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 20 

места 

7 
Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров 

№20, ет.3 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
ул. н.Й. Вапцаров 

№20,ет.3 
172 143 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 18 

места 



Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
Ул• Н.Й.Вапцаров 

N920, ет.4 
131 155 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

8 
Осигуряване на 

подслон за бездомни 
лица 

ул•Тракияе№25 
60 8 Създадена 

Промяна броя 
на 

потребителите 
от 60 на 50 

места 

2023 

Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 
ул.Тракияе№25 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 11 

места 

Подкрепа за 
придобиване на 
трудови умения 

гр ' Русе' о
Ул•Тракия N-25 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 
ул.Тракияе№25 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

9 
Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 
трайни увреждания 

гр. Русе, 
6ул.Тутракан №20 

70 148 Създадена 
Промяна броя 

потребители от 
15 на 20 места 

2023 

Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
6ул.Тутракан N-о 20 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 23 

места 

Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
6ул.Тутракан №20 

131 155 Създадена 
Няма промяна,
капацитет 11

места 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
бул.Тутракан №20 

208 261 Създадена 
Няма промяна,
капацитет 25

места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
бул.Тутракан N_о 20 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 25 

места 

Подкрепа за 
придобиване на 
трудови умения 

гр' Русе' 
бул.Тутракан N-0 20 75 127 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 26 

места 

10 
Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Йосиф Цанков 

№47 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 30 

места 



Терапия и 
рехабилитация 

гр' Русе' 
ул. Йосиф Цанков 

N947 
208 261 Създадена 

Няма промяна,
капацитет 23 

места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
ул. Йосиф Цанков 

№47 
172 143 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

11 
Дневна грижа за 

пълнолетни лица с 
трайни увреждания 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. вапцаров 

№20, ет.1 
70 148 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 30 

места 

Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Н.Й.Вапцаров 

№20, ет.1 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

3астъпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. НОЙ.Вапцаров 

N-20, ет.1 
131 155 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 10 

места 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
ул. НоЙ.Вапцаров 

N-20, ет.1 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 26 

места 

12 
Дневна грижа за деца 
с трайни увреждания 

гр. Русе, 
ул. Сърнена гора 

№28, ет. 1 
120 122 Създадена 

Промяна броя 
потребители от 
30 на 27 места 

2023 

Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Сърнена гора 

№28, ет. 1 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
Ул•С~ърнена гора 

N-28, ет. 1 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 

места 

Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Сърнена гора 

N-28, ет. 1 
131 155 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 18 

места 

Подкрепа за 
придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 
ул. Сърнена гора 

№28, ет. 1 
75 127 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 30 

места 

13 
Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Плиска №78, 

бл. Мадара 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 7 

места 

Терапия и 
рехабилитация

гр' Русе' 
ул. Плиска N978, 

бл. Мадара 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 

места 



Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
ул. Плиска №78, 

бл. Мадара 
172 143 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 14 

места 

Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Плиска №78, 

бл. Мадара 
131 155 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

Подкрепа за 
придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 
ул. Плиска №78, 

бл. Мадара 
75 127 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 10 

места 

14 
Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Йоси ф Цанков 

№45-47 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
ул. Йос~иф Цанков 

N-45-47 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 

места 

15 
Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров 

2, ет. 2 
161 208 Действаща по проект 

Разкриване с 
капацитет 10 

места 
2023/2024 

Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул.  Й. Вапцаров 

2, ет. 2 
131 155 Действа ща по проект 

Разкриване с 
капацитет 13 

места 
2023/2024 

Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров 

2, ет. 2 
208 261 Действаща по проект 

Разкриване с 
капацитет 20 

места 
2023/2024 

Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров 

2, ет. 2 
172 143 Действаща по проект 

Разкриване с 
капацитет 8 

места 
2023/2024 

16 
Осигуряване на 

подслон за деца в 
кризисна ситуация 

гр. Русе, бул. 
Липник 14 

15 Създадена Няма промяна, капацитет 15

места 

Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 

гр.Русе, о
6ул.Липник N-14 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 15 

места 

Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
бул.Липник №14 

131 155 Създадена 
Няма промяна,
капацитет 13 

места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 6ул.Липник
,
№14 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 20 

места 



Терапия и 
рехабилитация 

гр. Русе, 
6ул.Липник №14 

208 261 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 27 

места 

Раздел 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЛАСТ РУСЕ 
И МАКСИМАЛЕн БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ По КРИТЕРИИ 

No сУ по чл.15 т.8 
(резидентнагрижа) 

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 
припожимо) - 
разкриване, 
закриване, 

промяна 
местоположение, 

промяна брой 
потребители 

Годиr~а на 
промяна на 
статуса (аки 

е 
приложимо) 

Налични 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

Социални vcnyru, предоставяни самостоятелно 

9 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

психични разстройства 
бул.Тутракаен 

Рус
№20 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 15 

места 

10 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

психични разстройства 
бул.Тутракан №20 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 12 

места 

11 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

психични разстройства 
ул Доростол №34 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 15 

места 



12 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

психични разстройства 
ул Дор остол №34 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 12 

места 

13 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

психични разстройства 

гр. Русе, 
бул.Тутракан №20 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

14 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

психични разстройства 

гр. Русе, 
бул.Тутракан №20 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

15 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални 
затруднения 

гр. Русе, 
ул. ж.к. Дружба 3, 
бл.52, вх. В, ет.1, 

ап.1 и 2 

50 96 Създадена 

Две СУ РГПЛИУ 
се сливат в 

една с 
капацитет 14 

места 

2023 

16 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални 
затруднения 

гр. Русе, 
ул. Котовск №10 

50 96 Създадена 

3акриване на 
СУ ЦНСТМУ с 
капацитет 14 

места и 
разкриване на 

СУ РГПЛИУ с 
капацитет 14 

места 

2023 

1~ 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални 
затруднения 

гр. Русе, 
ул. Котовск №12а 

50 96 Създадена 

3акриване на 
СУ ЦНСТМУ с 
капацитет 14 

места и 
разкриване на 
СУ РГПЛИУ с 
капацитет 14 

места 

2023 

18* 
Резидентна грижа за 

деца с трайни 
увреждания 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров 

№20а 
36 34 Създадена 

3акриване на 
СУ ЦНСТДМУ с 
капацитет 10 

места и 
разкриване на 

СУ РГДТУ с 
капацитет 10 

места 

2023 



19* 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални 
затруднения 

гр Русе, 
ул. Неофит Рилски 

Nо66 - 
50 96 Създадена 

3акриване на 
с ЦНСТДМУ с 
капацитет 12 

места и

разкриване на 
СУ РГПЛИУ с 
капацитет 12 

места 

2023 

20 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

психични разстройства 

гр.
ул Доро с оле №108 

70 316 Действаща по проект 
Няма промяна, 
капацитет 15 

места 
2023 

21 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

деменция 
ул Доро с оле №108 

30 30 Действаща по проект 
Няма промяна, 
капацитет 15 

места 
2023 

22 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

деменция 
гр. Русе 30 30 Планирана по ПВУ 

Разкриване с 
капацитет 15 

места 
2027 

23 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица със 
сетивни увреждания 

гр. Русе 0 15 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 15 

места 
2027 

24 

Резидентна грижа за 
възрастни хора в 
надтрудоспособна 

възраст 

гр. Русе, 
ж.к. "Цветница", 

ул. "дл, 
Възраждане" №86 

234 217 Създадена 

Промяна брой 
потребители от 
234 на 120 

места 

2025 

25 

Резидентна грижа за 
възрастни хора в 
надтрудоспособна 

възраст 

гр. Русе, 
ж.к. "Цветница", 

ул. "Ал. 
Възраждане" №86 

234 217 Създадена 

Промяна брой 
потребители от 

234 на 50 
места 

2025

26 

Резидентна грижа за 
възрастни хора в 
надтрудоспособна 

възраст 

община Русе 234 217 Планирана по ПВУ
Разкриване на 

РГВХНВ с 
капацитет 34 
места от ДСХ 

2025 

27
Резидентна грижа за 

възрастни хора в 
надтрудоспособна 

възраст 

община Русе 234 217 Планирана по ПВУ
Разкриване на 

РГВХНВ с 
капацитет 30 
места от ДСХ 

2025 



28 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

психични разстройства 
гр. Русе 70 316 Планирана по ПВУ 

Разкриване с 
капацитет 15 

места 

2026 

29 

Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални 
затруднения 

гр. Русе 50 96 Планирана по ПВУ 

Разкриване с 
капацитет 15 

места 

2026 

30 
Резидентна грижа за 

деца с трайни 
увреждания 

гр. Русе 36 34 Несъздадена 

Разкриване с 
капацитет 12 

места 

2027 

31 
Резидентна грижа за 

деца с трайни 
увреждания 

гр. Русе 36 34 Несъздадена 

Разкриване с 

капацитет 12 
места 

2030 

32 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 
ф изически увреждания 

гр. Русе 0 67 Планирана по ПВУ 

Разкриване с 

капацитет 30 
места 

2030 

33* 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални 

затруднения 

гр. Русе, 

ул. Будапе ща №2а 
50 96 Създадена 

3акриване на 

с ЦНСТДМУ с 
капацитет 14 

места и 

разкриване на 

СУ РГПЛИ3 с 
капацитет 14 

места 

2023 

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

17

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални 
затруднения 

гр. Русе, 

ул.Яребична №4 
50 96 Създадена 

Няма промяна,

капацитет 8
места 

Подкрепаза 

придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 

ул. Яребична N-о 4 
75 127 Създадена 

Няма промяна, 

капацитет 16 
места 



Информиране и 
консултиране 

гр. Русе, 
ул. Яребична №4 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 10 

места 

18 
Резидентна грижа за 
деца без увреждания 

гр. Русе, 
ул. Битоля №1а 

10 25 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 10 

места 

Информиране и 
консултиране 

(специализирано) 
ул. Битоляе№1а 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
ул. Битоля N-о 1a 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 
места 

Застъпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Битоля №1а 

131 155 Създадена 
Няма промяна,

капацитет 8
места 

Раздел 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ и ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-сОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА 
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЦА От ЦЯЛАТА стРАНА И МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО КРИТЕРИИ 

о N- СУ или ИЗСУ Място на предоставяне 

Брой потребители 

Статус към момента на 
извършването на анализа 
(създадена/несъздадена/ 

действаща по 
проект/планирана по 

ПВУ) 

Необходимост от 
промянана 

статуса (ако е 
приложимо) - 
разкриване, 
закриване, 

промяна 
местоположение, 

промяна брой 
потребители 

Годима на 
промяна на 
стат~rса (ако 

е
приложи~еоj 

Налични 

Максимален 
брой 

потребители 
по критерии 

Социапни услуги, предоставяни самостоятелно 



34 

3дравно-социална 
услуга за резидентна 

грижа за деца с трайни 
увреждания с 
потребност от 

постоянни медицински 
грижи 

гр. Русе, 
ул. Н.Й.Вапцаров 

№20, ет.4 
8 9 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

35 

Осигуряване на 
подслон за деца, 

пострадали от
домашно насилие и 

деца, жертви на 
трафик 

гр. Русе, 
ул. Тракия №25, 

ет.2 
20 11 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 16 

места 

36 

Осигуряване на 
подслон за лица в 

кризисна ситуация - 
бременни жени и 

майки в риск 

гр. Русе, 
ул. Н.Й.Вапцаров 

№20, ет.4 
4 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 4 

места 

37

Здравно-социални 
услуги за резидентна 
грижа за пълнолетни 

лица с трайни 
увреждания с 
потребност от 

постоянни медицински 
гр и ж и 

гр. Русе 0 29 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 15 

места 
2027 

3$

Здравно-социални 
услуги за резидентна 
грижа за пълнолетни 

лица с трайни 
увреждания с 
потребност от 

постоянни медицински 
гр и ж и 

гр, Русе 0 29 Несъздадена 
Разкриване с 
капацитет 15 

места 
2028 



39

Здравно-социални 
услуги за резидентна 

грижа за възрастни 
хора в невъзможност 

за самообслужване с 
потребност от 

постоянни медицински 

грижи 

гр. Русе 0 10 Несъздадена 

Разкриване с

капацитет 15 
места 

2029 

Социални услуги, предоставяни в комплекс 

19 

Осигуряване на 
подслон за лица, 

пострадали от 
домашно насилие и 

лица жертви на трафик 

гр. Русе, 
ул. Драган Цанков 

№17 
8 15 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

Информиране и 

консултиране 

(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. драган Цанков 

№17 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 4 

места 

Обучение за 

придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. драган Цанков 

№17 
172 143 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 

места 

20

Осигуряване на 
подслон за деца, 

пострадали от 
домашно насилие и 

деца, жертви на 

трафик 

гр. Русе, 

бул. Липник 14 
20 11 Създадена

Няма промяна, 
капацитет 4

места 

Информиране и 

консултиране
(специализирано) 

гр. Русе, 

бул.Липник №14 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 

капацитет 15 
места 

3астъпничество и 

посредничество 

гр. Русе, 

бул.Липник №14 
131 155 Създадена 

Няма промяна,

капацитет 13 
места 

Обучение за 
придобиване на 

умения 

гр. Русе, 
бул. Липник N-о 14 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 
капацитет 15 

места 

3абележка: Във връзка с планиране на услугите под №18, 19 и 33 обозначени със *: Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения, с капацитет 14 места с адрес: гр. Русе, ул. „Будапеща" № 2а, Резидентна грижа за деца с трайни увреждания, с капацитет 10 места 



и адрес: гр. Русе, ул. Н. Й. Вапцаров №20 и Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални увреждания, с капацитет 12 места и адрес: 

гр. Русе, ул. „Неофит Рилски" № 66, община Русе изразява несъгласие с необходимостта от преместване на потребителите от една услуга в друга, 

поради несъответствие с целевите групи на услугите. Преместването им в друга среда с цел спазване на нормативната уредба ще доведе до 

увеличаване на риска за здравето и живота на децата и пълнолетните лица. 

Община Русе следва националните политики и спазва действащото законодателство, но счита, че гореизложеният казус не е частен случай и 

преместването на децата и пълнолетните лица, крие висок риск и може да доведе до фатален край на потребителите. 

В тази връзка и предвид възможността на община Русе, като доставчик на социални услуги да създаде подходяща организация и управление на 

услугите, в най-добрия интерес на потребителите е да продължат да получават необходимите услуги на местата където са и до момента. 

Неразделна част от настоящото Предложение е и Приложение № 1 (таблица в Ехсе1) 

Настоящото Предложение: 
1. е обсъдено по чл. 42 от наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ); 
2. е одобрено, съгласно чл. 43, ал. 2 от НПСУ, от Общинския съвет на община Русе с Решение №  ... / 2023 г. 

Предложението е изготвено от определените служители, ангажирани с процеса на планиране на СУ в община Русе, съгласно заповед N"РД гJ:t- 
4161 от 16.12.2022 г., изменена със 3аповед №РД-01-4192 от 20.12.2022 г. 

1. Катя Петрова - Директор дирекция „Хуманитарни дейности" и Председател на комисията; 
2. Гюлвер Даудова - главен юрисконсулт в отдел ПНО, Община Русе; 
З. Гергана Пашева - главен експерт в отдел „Социални дейности", Община Русе; 
4. Радостина Пейкова - началник отдел „3дравни дейности", Община Русе; 
5. 3ейнеп Ахмедова - главен експерт в отдел ;~равни еиноги" Община Русе 

~ 

Кмет на община 

(ЗЛАТОМИРА СТЕФАНОВА - 

3а Кмет на Община Русе, Съгласно 3аповед Д-01-776/14.03.2023 г.) 

Дата: 15.03.2023 г. 



ПРЕДЛОЖЕнИЕ 

ЗА ПЛАИИРАнЕ нА соЦИАЛнИ И ИИТЕГРИРАнИ ЗДРАВНо-сОЦИАЛнИ УСЛУГИ И МАКСИМАЛнИЯ БРОИ ПОТРЕБИТЕЛИ нА ТЕЗИ УСЛУГИ (ПО вИДОВЕ), ЗА кОИТо сЕ осИГУРЯвА ИЗЦЯЛо ИЛИ 

чдетично тинднеиндме от държдвния Бюджет нА теритогиятд нд о6щинА Prce 

Раздел 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАнЕ нА соЦИАЛнИ УСЛУГИ нА о6ЩИИСКИ нИ8О ЗА УДОВЛЕТВОРЯвАНЕ нА ПОТРЕБносТИТЕ нА нАСЕЛЕнИЕТо От о6ЩИНАТА И МАКСИМАЛЕн БРОИ ПОТРЕБИТЕЛИ По 

кРИТЕРИИ 

№ еУ по чл.15 Място на предоставяне 

Брой потребители 
статус към момента на 

извърщвамето на анапиза 

(създадена/несъздадена/ 

действаща по проект/планирана по 

ПВУ) 

необходимостот 

промяна на статуса(ако

е приложимо) -няма 

промяна (нп), 

разкриване,закриване, 

промяна 

местоположениг, 

промяна брой 

потребитепи 

Година на 

промяна на 

статуса (ако е 

приложимо)

налични* 

Максимален 
брой 

потребителк по 

критерии 

1. Общодостъпни социални услуги '* 

о6щодостьпни социални услуги, предоставяни е комппекс 

1
Информиране и консултиране 

и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 

на умения 

гр.Русе, 

ул.Черно море №2 
0 49 Несъздадена 

Разкриване с 

капацитет 12 места 
2023 

Мобилна превантивна 

общностна работа 

гр.Русе, 

ул. Черно море №2 
0 68 Несъздадена 

Разкриване с 

капацитет 17 места 
2023 

Информиране и консултиране 

и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 

на умения 

община Русе 0 49 Несъздадена
Разкриване с 

капацитет 12 места 
2023 

Мобилна превантивна 

общностна работа 
община Русе 0 68 Несъздадена 

с 

капацитет 17 места 
2023 2023 

2
Информиране и консултиране 

и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 
на умения 

община Русе 0 49 Несъздадена 
Разкриване с 

капацитет 13 места 
2023 

Мобилна превантивна 

общностна работа 
община Русе 0 68 Несъздадена 

с 

капацитет 17 места 
2023 2023 

Информиране и консултиране 

и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване 

на умения 

община Русе 0 49 Несъздадена 
с 

капацитет 12 места 
2023 2023 



мобилна превантивна 
общностна работа 

община Русе 0 68 Несьздадена 
Разкриване с 

капацитет 17 места 
2023

2. специвпизираии социални услуги 

специапизирани социални услуги, предост свиостоятелно 

1
Дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания 
гр. Русе, 

ул. Искър №41,ет.2 
70 148 Създадена 

Промяна броя на
потребителите от 25 

на 30 места 
2023

2 Асистентска подкрепа 
гр. Русе, 

ул. Черно море №2 и изнесени 
работни места 

384 Създадена 
Промяна броя на 

потребителите от 384 
на 484 

2024 

3 Осиryряване на подлсон за 
бездомни лица 

гр. 60 8 Несьздадена 
Разкриване с 

капацитет 10 места 
z023

4 Осигуряване на подслон за 
деца в кризисна ситуация 

гр. 
ул. Битоля 1а 

30 30 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 

5 Дневна грижа за пълнолетни 
лица с трайни увреждания 

гр. 
ул. Сърнена гора,сутерен 

70 70 148 Несьздадена 
Разкриване с 

капацитет 25 места 
2024

б Дневна грижа за пълнолетни 
лица с трайни увреждания 

гр. Русе 70 148 Несьздадена 
Разкриване с 

капацитет 21 места 
20Z~ 

~ Дневна грижа за пълнолетни 
лица с трайни увреждания 

Гр, Русе 70 148 Несьздадена 
Разкриване с 

капацитет 22 места 
20г8

8 Дневна грижа за пълнолетни 
лица с трайни увреждания 

гр. Русе 70 148 Несъздадена 
Разкриване с 

капацитет 23 места 
2029

Специализирани социални услуги,предостввяии в конплекс 

3 Дневна грижа за деца с трайни 
увреждания 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.1 

120 122 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 20 места 

Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20,ет.1 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 17 места 

Информиране и консултиране 
гр. Русе, 

ул Н. Й. Вапцаров №20,ет.1 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 4 места 



Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.1 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 

Терапия и рехабилитация гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров N9 20, ет.1 

208 261 Създадена Няма промяна,капацитет 20 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.1 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 20 места 

4
Дневна грижа за деца с трайни 

увреждания 
гр. Русе, 

ул. Искър №41,ет.1 
120 122 Създадена 

Промяна брой
потребители от 30 на 

28 места 
2023 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Искър №41 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 14 места 

3астъпничество и 
посредничесвто 

гр. Русе, 
ул. Искър №41 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 10 места 

Терапия и рехабилитация 
гр.Русе, 

ул. Искър №41 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Искър №41 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 17 места 

Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 
ул. Искър №41 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 22 места 

5
Дневна грижа за деца с трайни 

увреждания 
гр. Русе, 

ул. Н. Й. Вапцаров №20,ет.4 
120 122 Създадена 

Промяна брой
потребители от 10 на 

20 места 
2023 

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

ул. Н. Й. Вапцаров N920, ет.4 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 места 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20,ет.4 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 10 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.4 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Застъпничество и 
посредничесвто 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.4 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

ИнфОрмиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Янтра №5 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 10 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Янтра №5 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Застъпничеств0 и 
посредничесвто 

гр. Русе, 
ул. Янтра №5 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

б
Дневна грижа за деца с трайни 

увреждания 
гр. Русе, 

ул. байкал №10а 
120 122 Създадена 

Промяна брой
потребители от 30 на 

27 места 
2023 



Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Байкал №10а 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 5 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Байкал №10а 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Застъпничество и 
посредничесвто 

гр. Русе, 
ул. Байкал №10а 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 10 места 

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

ул, Байкал №10а 
208 261 Създадена 

Няма промяна,
капацитет 20 места 

~ Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.3 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.3 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 18 места 

3астъпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.4 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

$ Осигуряване на подлсон за 
бездомни лица 

гр.Русе, 
ул.Тракия №25 

60 8 Създадена
Промяна  р оя на 

потребителите от 60 
на 50 места 

2023 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Тракия №25 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 11 места 

Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 
ул. Тракия №25 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Тракия №25 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

9
Дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания 
гр. Русе, 

6ул.Тутракан №20 
70 148 Създадена 

Промяна броя
потребители от 15 на 

20 места 
2023

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
бул.Тутракан №20 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 23 места 

Застъпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
6ул.Тутракан №20 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 11 места 

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

6ул.Тутракан №20 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 25 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
6ул.Тутракан №20 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 25 места 

Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 
6ул.Тутракан №20 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 26 места 

10 
Информиране и консултиране 

(специализирано) 
гр. Русе, 

ул.Йосиф Цанков №47 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 30 места 



Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

ул.Йосиф Цанков N947 208 261 Създадена Няма промяна,капацитет 23 места 

Обучениеза придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул.Йосиф Цанков №47 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

11 
Дневнагрижаза пълнолетни 

лица с трайни увреждания 
гр. Русе, 

ул. Н. Й. Вапцаров №20, ет.1 
70 148 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 30 места 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Н.Й.Вапцаров №20,ет.1 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Застъпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Н.Й.Вапцаров №20,ет.1 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 10 места 

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

ул Н.Й.Вапцаров №20,ет.1 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 26 места 

1Z 
Дневна грижа за деца с трайни 

увреждания 
гр. Русе, 

ул. Сърнена гора №28,ет. 1 
120 122 Създадена 

Промяна броя 
потребители от 30 на 

27 места 
2023 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. Сърнена гора №28,ет. 1 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

ул. Сърнена гора №28,ет. 1 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 места 

Застъпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Сърнена гора №28, ет. 1 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 18 места 

Подкрепаза придобиване на 
трудови умения 

гр. Русе, 
ул. Сърнена гора №28, ет. 1 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 30 места 

13 
Информиране и консултиране 

(специализирано) 
ул. П

гр. Русе, 
лиска №78, 

бл. Мадара 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 7 места 

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

ул. Плиска №78, 
бл. Мадара 

208 261 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 20 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Плиска №78, 

бл. Мадара 
172 143 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 14 места 

Застъпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул, Плиска №78, 

бл. Мадара 
131 155 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 места 

Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

ул. Плиска №78, 
бл. Мадара 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 10 места 

14 
Информиране и консултиране 

(специализирано) 
гр. Русе, 

ул. Йосиф Цанков №45-47 
161 208 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 8 места 

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

ул, Йосиф Цанков №45-47 
208 261 Създадена 

Няма промяна, 
капацитет 20 места 



15 
Информиране и консултиране 

(специализирано) 
гр. Русе, 

ул. Н. Й. Вапцаров 2, ет. 2 
161 208 Действаща по проект 

Разкриване с 
капацитет 10 места 

2023/2024

Застьпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров 2, ет. 2 

131 155 Действаща по проект 
Разкриване с 

капацитет 13 места 
2023/2024

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

ул. Н. Й. Вапцаров 2, ет. 2 
208 261 Действаща по проект 

Разкриване с 
капацитет 20 места 

2023/2024 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Н. Й. Вапцаров 2, ет. 2 

172 143 Действаща по проект 
Разкриване с 

капацитет 8 места 
2023/2024 

16 
Осигуряване на подслон за 
деца в кризисна ситуация 

гр. 
бул. Липник 14 

15 15 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
бул. Липник №14 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 

3астьпничество и 
посредничество 

гр.Русе, 
бул. Липник №14 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 13 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
бул. Липник №14 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 20 места 

Терапия и рехабилитация 
гр. Русе, 

бул. Липник №14 208 261 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 27 места 

vаздел 2 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАЧИРАНЕ нА СоцИАЛНИ УСЛУГИ ИА ОБЛАСТИо нИео ЗА У(1овЛЕтеоРЯВАНЕ нА ПОТРЕБнОСТИТЕ нА нАСЕЛЕНИЕТО от о6ЛАСТ РУСЕ И мАКСИИАЛЕн БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ по 

№ сУ по чп.15 т.8 езидентна грижа) (р р ) място на п едоставяне р 

Брой потребители 
статус към момента на 

извършването на анализа 

съз а ена несъз а ена ( д д / д д / 
действаща по проект/планирана по 

Пву) 

необходимост от 

промяна на статуса(ако 

е припожимо) - 
разкриване, закриване, 

промяна 
местоположение, 

промяна брой 
потребитепи 

година на 

промяна на 

статуса(ако е 
приложимо) налични 

максимапен 

брой 
потребитепи по 

критерии 

Социалии успуги, предоставяни самопоятепно 

9 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 
разстройства 

гр.Русе, 
бул. Тутракан №20 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 

10 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 
разстройства 

гр. Русе, 
6ул.Тутракан №20 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 12 места 



11 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 
разстройства 

гр. Русе, 
ул.Доростол №34 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 

12 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 
разстройства 

гр.Русе, 
ул.Доростол №34 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 12 места 

13 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 
разстройства 

гр. Русе, 
6ул.Тутракан №20 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

14 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 
разстройства 

гр' Русе' 
6ул.Тутракан №20 

70 316 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

15 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

гр. Русе, 
ул. ж.к. Дружба 3, бл.52, вх.В, 

ет.l,ап.1 и 2 
50 96 Създадена 

Две СУ РГПЛИУ се 
сливат в една с 

капацитет 14 места 
2023 

16 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

гр. Русе, о
ул. Котовск N-10 50 96 Създадена 

Закриване на СУ 
ЦНСТМУ с капацитет 
14 места и разкриване 

на СУ РГПЛИУ с 
капацитет 14 места 

2023 

17 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 
ул. Котовск №12а 

50 96 Създадена 

Закриване на СУ 
ЦНСТМУ с капацитет 
14 места и разкриване 

на СУ РГПЛИУ с 
капацитет 14 места 

2023 

18 
Резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания 
Гр. Русе, 

ул. Н. Й.Вапцаров №20 
36 34 Създадена 

Закриване на СУ 
ЦНСТДМУ с капацитет 
10 места и разкриване 

на СУ РГДТУ с 
капацитет 10 места 

2023 

19 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

г Русе, 
ул. Неофит Рилски №66 

50 96 Създадена 

Закриване на СУ 
ЦНСТДМУ с капацитет 
12 места и разкриване 

на СУ РГПЛИУ с 
капацитет 12 места 

2023 

20 
Резидентна грижа за 

пълнолетни ли а с психични 
ц

разстройства 
гр. Русе,

ул. Доростол №108 70 316 Действаща по проект 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 
2023

21 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с деменция 
гр. Русе, 

ул. Доростол №108 30 30 Действаща по п оект р 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 
2023 

22 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с деменция 
гр. 30 30 Планирана по ПВУ 

Разкриване с 
капацитет 15 места 

2027 



23 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица със сетивни 
увреждания 

гр. Русе 0 15 Несьздадена 
Разкриване с 

капацитет 15 места 2027 

24 
Резидентна грижа за възрастни 

хора в надтрудоспособна 
възраст 

гр. Русе, 

ж.к. "Цветница";
ул. "Ал. Възраждане' N086 

234 217 Създадена 

Промяна брой

потребители от 234 на 
120 места 

2025

25 
Резидентна грижа за възрастни 

хора в надтрудоспособна 
възраст 

гр. Русе, 

ж.к. "Цветница";
ждул. "Ал. Възра ане' N°86 

234 217 Създадена 

Промяна брой

потребители от 234 на 
50 места 

2025 

26 
Резидентна грижа за възрастни 

хора в надтрудоспособна 

възраст 

община Русе 234 217 Планирана по ПВУ 

Разкриване на РГВХНВ 

с капацитет 34 места 

от ДСХ 

2025 

27 
Резидентна грижа за възрастни 

хора в надтрудоспособна 
възраст 

об щина Русе 234 217 Планирана по ПВУ 

Разкриване на РГВХНВ 

с капацитет 30 места 

от ДСХ 

2025 

28 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични 
разстройства 

гр. Русе 70 316 Планирана по ПВУ 
Разкриване с 

капацитет 15 места 
2026 

29 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 
гр. Русе 50 96 Планирана по ПВУ 

Разкриване с 
капацитет 15 места 2026 

30 
Резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания 
гр. Русе 36 34 Несъздадена 

Разкриване с 
капацитет 12 места 

2027

31 
Резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания 
гр. Русе 36 34 Несьздадена 

Разкриване с 
капацитет 12 места 

2030

32 
Резидентна грижа за 

пълнолетни лица с физически 
увреждания 

гр. Русе 0 67 Планирана по ПВУ 
Разкриване с 

капацитет 30 места 2030 

33 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 
ул, Будапеща №2а 

50 96 Създадена 

Закриване на СУ 

ЦНСТДМУ с капацитет 

14 места и разкриване 
на СУ РГПЛ ИЗ с 

капацитет 14 места 

2023 

Социални услуги, предоставкии в комплекс 

17 
Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

гр. Русе, 
ул.Яребична №4 

50 96 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 



Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

гр.Русе, 
ул. Яребична №4 

75 127 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 16 места 

Информиране и консултиране 
гр'РуСе' 

ул. Яребична N94 161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 10 места 

18 Резидентна грижа за деца без 
увреждания 

гр.Русе, 
ул. Битоля №1а 

10 25 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 10 места 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр.Русе, 
ул. Битоля №1а 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр.Русе, 
ул. Битоля №1а 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Застъпничество и 
посредничеСтво 

гр.Русе, 
ул. Битоля №1а 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Раздеп з 

ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА ПЛАНИРАНЕНА СОЦИАЛНИУСЛУГИ и ИНТЕГРИРАНИЗДРАВНо-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВОЗА УДОВЛЕт8оРЯВАНЕНА ПОТРЕБНОСТИТЕНА ЛИЦА оТ ЦЯЛАТА СТРАНА 

И мАКСИИАЛЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ По кРИТЕРИИ 

№ СУ ипи и3СУ място на предоставяне 

брой потребители 
Статус към номента на 

извърщването на анализа 

(създадена/несъздадена/ 
действаща по проект/планирана по 

пвУ) 

необходимостот 

промяна на статуса (ако 

еприпожимо)- 

равкриване,закриване, 

промяна 

местоположемие, 

промяна брой 

потребитепи 

Година на 

промяна на 

статуса(ако е 

приложино) 

Налични 

максимален 

брой 

потребитепи по 

критерии 

Социални услуги,предоставяии самостоятелно 

34 

Здравно-социална услуга за 
резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания с 
потребност от постоянни 

медицинскигрижи 

гр. Русе, 
ул. Н.Й.Вапцаров №20,ет.4 

8 º Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

35 

Осиryряване на подлсон за 
деца, пострадали от домашно 

насилие и деца, жертви на 
трафик 

гр.Русе, 
ул.тракия №25, ет.2 

ZO 11 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 16 места 



36 
Осигуряване на подлсон за 
лица в кризисна ситуация 

бременни жени и майки в риск 

. , гр Русе 
ул. Н.Й.Вапцаров N920, ет.4 

4 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 4 места 

37 

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 
увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 

гр. Русе 0 29 Несъздадена 
Разкриване с 

капацитет 15 места 
2027 

38 

3дравно-социални услуги за 
резидентна грижа за 

пълнолетни лица с трайни 
увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 

гр. Русе 0 29 Несъздадена 
Разкриване с 

капацитет 15 места 
2028

39

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за възрастни 

хора в невъзможност за 
самообслужване с потребност 

от постоянни медицински 
грижи 

гр. 0 10 Несъздадена 
Разкриване с 

капацитет 15 места 
2029 

Социапии услуги, предоставяни в комппекс 

19
Осигуряване на подлсон за 

лица,пострадали от домашно 
насилие и лица жертви на 

трафик 

гр.Русе, 
ул. Драган Цанков №17 

g 15 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
ул. драган Цанков №17 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 4 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
ул. Драган Цанков №17 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 8 места 

20
Осигуряване на подлсон за 

деца, пострадали от домашно 
насилие и деца, жертви на 

трафик 

гр. Русе, 
бул. Липник 14 

20 11 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 4 места 

Информиране и консултиране 
(специализирано) 

гр. Русе, 
бул. Липник №14 

161 208 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 

Застъпничество и 
посредничество 

гр. Русе, 
бул. Липник №14 

131 155 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 13 места 

Обучение за придобиване на 
умения 

гр. Русе, 
бул. Липник №14 

172 143 Създадена 
Няма промяна, 

капацитет 15 места 

I 



* Представлява сбор от броя места на сьществуващите социални услуги, с0циалните 
услуги п0 пр0ект и твзи, финансирани по ПБУ 

** О6щОдОстьпните социални услуги за инфОрмиране, кОнсултиране и О6Ученив за 
реализиранв на социални права и за развиванв на Умения и мобилна превамтивна 
о6щнОстна ра60та могат да се предоставят всички ваедно, като самопоятелна Услуre ипи 

в комплекс с други СУ, при сьобразяванв на изискванията, пОсОчени в Приложвние № 1 и 
№ 4 от Наредбата за качвствот0 на гОциалните Услуги. 

Забепежка: Във връзка с планиране на Услугите под №18, 19 и 33 обозначеми със *: Резидвнтна грижа за пълнОлетни лица с интелектуални затруднения, с капацитет 14 места с адрес: гр. РУсв, Ул. „БУдапеша" № 2а, 

Резидентна грижа за деца с трайни увреждания, с капацитет 10 места и адрес: гр. РУсв, Ул. н. Й. Бапцаров N920 и Резидвнтна грижа за пълнолетни лица с интвлектуални Увреждания, с капацитет 12 места и адрес: гр. 

РУсе, Ул. „Неофит Vилски" № 66, Община РУсв изразява несъгласив с нео6хОдимОсгга от премвстване на потребитепите от вдна Услугв в друга, поради несъответствие с целввитв групи на Услугите. Преместванет0 им в 

друга среда с цел спазванв на нОрмативната Уредба ще доведе до увепичаванв на риска за здравето и живота на децата и пълнолвтните лица. 

Община РУсе слг,qва националнитв политики и спазва действвщото законодатвлство, м0 счита, че гОреизложеният казус не е частвн случай и преместването на децата и пълнОлетните лица, крие висок риск и може да 

доведе до фатапен край на пОтребителите. 
В тази връзка и предвид възможнОстта на община РУсе, кат0 дОставчик на социални услуги да сьздаде подходяща организация и управление на Услугите, в най-добрия интврвс на потребителитв в да прОдължат да 

получават необходимитв услуги на местата кьдвто са и до момента. 


