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Увод 

Законът за социалните услуги (ЗСУ) за първи път въведе планиране на социалните 

услуги, финансирани от държавния бюджет, и отреди водеща роля в него на 

общинските администрации. Националната карта на социалните услуги ще бъде приета 

до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и 

жилищния фонд в Република България. След публикуването на демографските данни 

от преброяването и данните за здравния статус на населението, община Лизница 

стартира процеса на планиране на социалните услуги по новия ред. 

Кметът на община Лозница 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. Настоящият анализ на потребностите е 

разработен въз основа на критериите за всички социални и интегрирани здравно-

социални услуги, посочени в глава втора от наредбата. 

Целта на настоящия анализ е определяне на потребностите на община Лозница от 

социални услуги на общинско и областно ниво.  

Въз основа на анализа ще се извърши планиране на социалните услуги в община 

Лозница, за осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на 

индивидуалните потребности на лицата на територията на община Лозница, които 

изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика. 

Настоящият анилиз на потребностите от социални услуги на общинско и областно 

ниво в община Лозница, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет е извършен в през месец декември 2022 г. и януари 2023 г. от екип, назначен 

със заповед на кмета на общината. 

Анализът е извършен на територията на община Лозница, включваща общинския 

център – град Лозница и 15 села. 

 

1 Методология  
 

1.1 Цели  

Целта на настоящия анализ е определяне на актуалните потребности на община 

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

или частично от държавния бюджет. 

Анализът си поставя за задача да се направи преценка дали наличните социални 

услуги в община Лозница отговарят на потребностите от социална подкрепа в 

общината или е нужно разширяване на техния капацитет, разкриване на нови услуги 

или използване на услуги на областно ниво в други общини. 

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 община Лозница, които изцяло съответстват на приоритетите 

на държавната политика. 

Благодарение на анализа е определен максималният брой потребители на всички 

социални услуги в Община Лозница, за които е необходимо да се осигури изцяло или 

частично финансиране от държавния бюджет. 

 

 

 



 

 

 

 

4 

1.2 Методи и източници на анализа   

При изготвянето на настоящия анализ са използвани следните официални източници 

на информация: 

• Националния статистически институт;  

• органи, които по силата на закон имат право да събират и администрират 

съответните данни – ДСП, РЗИ, ДБТ, РУО, Териториални поделения на НОИ 

и др. 

• Областна администрация Разград; 

• Община Лозница – ГРАО и дирекциите, отговорни за социални и 

образователни дейности и др.; 

• Кметства на населени места; 

• Доставчиците на услуги за действащите социални услуги в община Лозница. 

• Общопрактикуващи лекари в община Лозница. 

Инструменти за събиране на тези данни бяха писмена кореспонденция, справки в 

официални бази данни като Инфостат, резултати от преброяването на населението през 

2021 г. и др. 

Използвани бяха анализи, доклади, стратегически документи на национално, 

областно и местно ниво като например План за интегрирано развитие на община 

Лозница, Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област 

Разград за периода: 2021-2022 г. и др. 

Работният процес при разработването на настоящия анализ включваше следните 

етап: 

- Събиране на статистическа информация; 

- Обработване, обобщаване и систематизиране на данните; 

- Анализ на данните; 

- Идентифициране на потребности от социални услуги; 

- Анализ дали съществуващите социални услуги в общината задоволяват 

потребностите от социални услуги; 

- Преценка дали съществуващите социални услуги се нуждаят от трансформиране; 

- Планиране на увеличаване броя на местата на налични социални услуги или 

разкриване на нови. 

Анализът е изготвен съгласно указания на АСП. 

 

2 Показателите в общината по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 

В таблицата по-долу са посочени показателите в община Лозница по критериите за 

всички социални и интегрирани здравно – социални услуги (съгласно посочените в 

Глава втора от Наредбата за планиране на социалните услуги). Данните, които са 

посочени са коректни и са събрани са само въз основа на официални източници на 

информация, посочени в чл. 3 ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги.  
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Таблица: Показатели в община Лозница по критериите за социални и интегрирани 

здравно-социални услуги. 

 

№ Наименование на критерия Данни за 

община 

Лозница 

(брой) 

1 общ брой на населението  7 699 

2 общ брой на пълнолетните лица 6 543 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  1 156 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  1 982 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  1 073 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  

28 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  388 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  1 101 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  

569 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  

28 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

213 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  1 128 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 108 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

21 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 

42 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

10 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания 850 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

155 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 9 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 

6 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 64 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

21 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 1 478 
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24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

320 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 

28 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 

112 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 

99 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 

480 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

470 

Източник: НСИ, ДСП – Разград, ДБТ- Разград, Община Лозница и др. 
 

В таблицата, съгласно указанията, към критерий „Общ брой на пълнолетните лица с 

физически увреждания“ е включен броят на потребителите на съществуващия Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания в село Ловско. 
 

3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 

В община Лозница функционират следните социални услуги: 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: 

гр. Лозница, 

ул. „Дружба“ 

№ 21 

Пълнол

етни  

лица с 

уврежд

ания 

20 55 1. информиране и 

консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на 

умения; 

6. подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения. 

Социална услуга на 

общинско ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението в 

общината. 

Източник: ДСП – Разград и Община Лозница 
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Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногоди

шна заетост 

за 2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към услугите по чл. 

15 от ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: 

с.  Крояч, 

ул. 

„Апшепон“ 

№ 2 

Пълно

летни  

лица с 

физич

ески 

увреж

дания 

14 10 1. резидентна грижа; 

2. информиране и 

консултиране; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. обучение за придобиване 

на умения. 

5. терапия и рехабилитация. 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението от 

цялата област. 

Източник: ДСП – Разград и Община Лозница 

 

Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой лица, 

администри

ращи 

услугата 

Териториален обхват 

Адрес: град 

Лозница, 

Общинска 

администра

ция 

Лозница, 

ул. „Васил 

Левски„ № 

6 

31 31 16 10 2 Социална услуга на 

общинско ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите на 

населението в 

общината. 

Източник: ДСП – Разград и Община Лозница 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани 

от оперативни програми. 

 

В община Лозница функционират следните социални услуги, които функционират 

на територията на общината по проекти, финансирани от оперативни програми: 

• Проект „Грижа в дома в Община Лозница“ 

Проект BG05SFPR002-2.001-0026-С01 „Грижа в дома в Община Лозница“ с 

бенефициент Община Лозница е финансиран по Процедура BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.  

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 368 144,23 лв.  

Проектните дейности стартираха, считано от 28.11.2022 г. и са за период от 13 

месеца.  

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда 

на над 67 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.  

Основната цел на Проект „Грижа в дома в Община Лозница“ е да продължи 

осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за 

самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения 

интерес и се отговаря на нуждите на населението.  
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Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на 

интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на 

евентуални пандемични ситуации.  

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-

уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална 

подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на 

богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.: 

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по 

домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и лица с увреждания; 

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 

както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до 

домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със 

средства на потребителите); 

- Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и 

профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително 

консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; 

- Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.  

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени около 

30 лица, в т.ч. координатор, социален работник, социален сътрудник, психолог, 

медицински сестри, шофьор и домашни санитари.  

• Проект:   „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ 

Бенефициент по проекта е Община Лозница. Проектът е на стойност 1 101 696,00 

лв. и е финансиран по Операция: BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за 

храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски 

социален фонд плюс. 

По проекта с предоставянето на услугата „Топъл обяд“ са обхванати 400 

потребители в община Лозница. 

Проектът стартира на 01.10.2022 г. и ще продължи до 30.09.2025 г. 

Операцията „Топъл обяд“ се реализира в съответствие с конкретната цел на 

програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и 

основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са: 

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства 

пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат 

да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от 

близките си;  

- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, 

ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени 

потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;  
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- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни 

ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число 

самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които 

няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;  

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;  

- скитащи и бездомни лица;  

- лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

• Проект „Бъдеще за децата в Община Лозница“ 

Проект BG05SFPR002-2.003-0005 „Бъдеще за децата в Община Лозница“ е подаден 

по процедура за БФП: BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Бенефициент е Община Лозница. Общата стойност 

на проекта е 391 154.65 лв.  Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. 

Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца. 

Проект „Бъдеще за децата в община Лозница“ ще осигури предпоставки за 

повишаване на детското благосъстояние. Това ще се постигне чрез подкрепа на 

семействата в отглеждането на децата им.  

Дейностите, заложени в проекта ще стимулират за по-голяма активност във всички 

сфери на живота, за да се подобри качеството на връзката дете – родители, което от 

своя страна ще подобри атмосферата в семейната среда. Децата и младежите ще имат 

възможност за комплексна подкрепа – от полагане на грижи за малки деца до 

консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, 

квалификация, шансове за заетост и т.н. Тези комбинирани политики и мерки, насочени 

към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, 

качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги са в основата на 

Европейската гаранция за детето (ЕГД), приета с Препоръката (ЕС) 2021/1004 на 

Съвета от 14 юни 2021. Чрез ЕГД се цели да се предотврати и противодейства на 

социалното изключване, като се гарантира достъпът на децата в нужда до набор от 

ключови услуги, като по този начин се допринася и за отстояването на правата на 

децата чрез борба с детската бедност и насърчаване на равните възможности. В 

изпълнение на европейската инициатива е разработен проект на План за действие в 

изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето 

(2030). Екип от специалисти, назначени по проекта в рамките на 24 месеца ще 

предоставят различни интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 18 години 

с нужда от подкрепа. Това са специалисти с различен профил: здравен, социален и 

образователен. Те ще работят в посока превенция на детската заболеваемост, 

намаляване на бедността и социалното изключване. В рамките на проекта са 

предвидени информационни кампании, беседи, обучения и супервизия на персонала, 

разработване на програми и информационни материали с цел превенция и повишаване 

на здравната култура. 

Общата цел на проектното предложение е предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове 

консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, 

намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и 

подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето 

(ЕГД). Специфичните цели са:  
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- Намаляване на детската бедност и социалното изключване;  

- Здравна профилактика и превенция на болестите при децата;  

- Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда;  

- Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи;  

- Изграждане на позитивна нагласа към учебния труд и към училищната среда;  

- Предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции;  

- Повишаване на детското благосъстояние.  

Проектът допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да 

предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до 

интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури 

подходяща социална закрила.“  

Проектното предложение отговаря на приоритетите и целите на ПРЧР 2021-2027 г. 

- Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 2 – 

„Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните 

общности като ромите“ и Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен 

достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които 

стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, 

включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, 

включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено 

внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на 

достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на 

системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“. 

• Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“ 

Проект BG05SFPR002-2.002-0044 „Укрепване на общинския капацитет в Община 

Лозница“ е подаден по процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002 по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Бенефициент е Община Лозница. Общата стойност 

на проекта е 49 936.00 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. 

Срокът за изпълнение на проекта е от 01.03.2023 до 01.03.2025 г. (24 месеца). 

Проектът има следните цели и очаквани резултати: Проектът е фокусиран върху 

прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на Община 

Лозница, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. 

В кореспондентност с целта на Процедурата, чрез укрепването на общинския капацитет 

в сферата, ще се подкрепят процесите по реформирането на системата на социалните 

услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво. Реализацията 

на проекта ще обхване 10 лица от целевите групи и ще допринесе за безпроблемното 

въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще 

ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от 

най-уязвимите групи от населението ни. За целта ще се реализира комплекс от 

взаимосвързани мерки, включващ: създаване на фронт-офис, обучение и супервизия на 

персонала за прилагане на мерките по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ на общинско ниво. 

Изпълнението на комплекса от Програма „Развитие на човешките ресурси“ Договор № 

BG05SFPR002-2.002-0044-C01 финансиран от Европейския социален фонд + чрез 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027  мерки и дейности по проекта 

ще осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета и 

експертизата на Община Лозница за упражняване правомощията и задълженията на 

местната власт, свързани с прилагането на ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ и ще доведе до повишаване 

на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните 

уязвими групи.  
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Основната цел на проекта пряко кореспондира на тази на Процедурата и е насочена 

към укрепване на общинския капацитет чрез подпомагане процесите по реформиране 

на системата на социалните услуги и улесняване прехода на местно ниво към новите 

механизми. Проектната реализация ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на 

реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори 

предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-

уязвимите групи от населението ни.  

Специфичните цели на проекта са: 1. Оказване на подкрепа за реформиране на 

системата на социалните услуги и личната помощ; 2. Улесняване на прехода към 

новите механизми на местно ниво; 3. Улесняване и ускоряване процесите по 

предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-

уязвимите групи от населението ни.  

Изпълнението на заложените цели ще се осъществи чрез комплекс от синергични 

дейности: 1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и 

ЗЛП и създаване на работно място (фронт-офис); 2. Наемане, обучение и супервизия на 

персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините 

по ЗЛП/ЗХУ, в т.ч. - и по ЗСУ; При изпълнението на всички дейности ще се спазват 

принципите на чл. 2, ал.1 и чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, залегнали в Процедурата, както и 

ще се съблюдава прилагането на политиките в областта на: равенство на половете, 

активно включване и приобщаване, насърчаване на равните възможности, 

недопускането на дискриминация и др.  

В проекта ще бъдат включени следните целеви групи: служители от 

институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера 

и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги – 10 

лица (в бройката са включени новоназначените лица, ръководители на услуги и 

специализиран персонал на социални услуги).  

Основни очаквани резултати от изпълнението на проекта са: реализацията на 

проекта ще обхване 10 лица от целевите групи и ще допринесе за безпроблемното 

въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще 

ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от 

най-уязвимите групи от населението ни. 
 

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности в община Лозница 
 

В община Лозница не функционират здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности. 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Лозница 
 

По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, общият брой на 

желаещите лица да ползват социалните услуги и интегрираните здравно-социални 

услуги в община Лозница е следният: 
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Таблица: 4 Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални 

услуги на територията на община Лозница. 

Видове социални и ИЗС 

услуги 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 

Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

пълнолетни 

лица с 

физически 

увреждания 

Асистентска 

подкрепа 

Брой на социалните и ИЗС 

услуги по видове 1 1 1 

Брой желаещи да ползват 

услугите  0 1 16 

Източник: ДСП - Разград 

Видно от посочената по-горе таблица общият брой на желаещите лица да ползват 

социалните услуги, които функционират на територията на общината е 17,  като най-

много чакащи има за услугата „Асистентска подкрепа“ – 16 души. За Център за 

социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с физически увреждания 

няма чакащи, а за Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

физически увреждания има само един чакащ.  

Същевременно обаче данните от приложение 5 – Критерии показва, че за дейността 

по чл. 15 от ЗСУ Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания са 

идентифицирани 27 потенциални потребители, а за предлаганите от Център за 

социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с физически увреждания 

дейности по чл. 15 от ЗСУ са идентифицирани също има немалък брой потенциални 

потребители: 

• информиране и консултиране (специализирана) – 12; 

• застъпничество и посредничество – 10; 

• терапия и рехабилитация – 17; 

• обучение за придобиване на умения – 12; 

• подкрепа за придобиване на трудови умения – 7. 

 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Лозница 
 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 
 

1. Вид социална услуга: Център за социална рехабилитация и интеграция за 

пълнолетни лица с физически увреждания, местоположение: град Лозница, 

брой потребители от други общини – 5.  

2. Вид социалната услуга: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с физически увреждания, местоположение: село Крояч, община 

Лозница, брой потребители от други общини: 9.   
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5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани 

здравно-социални услуги 
 

Разделът не е приложим за община Лозница. 

 

6 Информация за демографското развитие в община 

Лозница 
 

В настоящия раздел е представена информация за демографското развитие на 

населението в община Лозница. Представени са и са анализирани данни за последните 

5 години. 
 

Таблица: Данни/информация за демографското развитие в община Лозница за последните 

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

  
2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой 7699 8263 8307 8375 8505 

Раждаемост брой 65 49 67 70 66 

Смъртност брой 190 159 145 140 114 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -125 -110 -78 -70 -48 

Заселени брой 242 245 285 192 230 

Изселени брой 252 178 275 252 253 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -10 66 10 -60 -23 

Гъстота на населението бр. души на кв. км. 31 33 33 34 34 

Брой градско население брой 1857 1982 2008 2036 2077 

Брой селско население брой 5842 6281 6299 6339 6428 

Източник: НСИ. 

 

По данни на НСИ от проведеното преброяване през 2021 г., населението на Община 

Лозница е 7699 души.  

За последните пет години населението на общината е намаляло с 806 души. 

Запазване се  тенденцията за намаляване на населението и обезлюдяване на общината. 

За посочения период в процентно отношение населението е намаляло с 9,48%, което не 

се отличава с големи отклонения от процента  на намаление на населението за областта, 

който е 9,23%, но в по-висок  от процента на намаление на населението за страната, 

който е 7,52% за посочения период. Най-много е намаляло броя на селското население 

с 586 души, спрямо 220 души на градското население. Към момента на преброяване 

броя на  градското население е 1857 души, а броя на селското население е 5842 души.  

Както се вижда от данните броя на градското население остава сравнително нисък 

24,35% в сравнение на селското население, който е 75,65%. Община Лозница се 

отличава значително по-този показател  за страната разпределението на населението 

както следва: Брой градско население – 76,70%, а броя на селско население е 23,3%. 

Броят на градското население в община Лозница е по-малък и от средния брой за 

областта, където населението в градове е 46%,а в селата 53,55%.  

Гъстотата на населението също е ниска приблизително 31 души на кв. км, като 

средната за страната е 60 души на кв.м., а за областта 37 души на кв,м. Населението се 

разпределя между един град и 15 села.  
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Таблица: Население към 7 септември 2021 г. в община Лозница по населени места 
 

Община/Населено място население към 07.09.2021 г. 

Община Лозница 7 699 

Бели Лом 571 

Веселина 739 

Гороцвет 324 

Градина 245 

Каменар 378 

Крояч 125 

Ловско 562 

Лозница 1 857 

Манастирско 131 

Манастирци 240 

Сейдол 481 

Синя вода 759 

Студенец 294 

Трапище 551 

Тръбач 140 

Чудомир 302 

Източник: НСИ. 

 

Раждаемостта в общината остана сравнително ниска като за периода 2017-2021 г. са 

се родили 317 деца. Средната раждаемост за периода е около 63 деца на година.  Броят 

на починалите лица за периода е 748 лица. Коефициентът  на естествен прираст се 

запазва отрицателен -6,23‰ , като не се отличава съществено от този на областта 

където коефициента е -17,3‰, но е по-висок от този за страната, който е -13,2‰. 

Населението в трудоспособна възраст остава преобладаващо като лицата в тази 

група са 4718 души, но в предвид отрицателния естествен прираст тенденцията е то да 

намалява. Лицата над трудоспособна възраст са 1982 души, а под трудоспособна 999 

души. 

За  последните пет години в общината са се заселили 1194 души, а броя на 

изселилите е 1211 души, което показва, че и механичния прираст остава отрицателен.  

Разпределението на населението спрямо пола е равномерно разпределено като броя 

на мъжете е 3822 души (49,64%), а на жените 3877 души (50,36% ). Населението 

продължава да застарява като в диапазона 50-85+ години е 3675 души (47,73), което е 

почти половината от населението на общината, а в диапазона 20-49 години е 2712 души 

(35,22%), най малък остава дела на населението в диапазона 0-19 години – 1312 души 

(17,05%).  

Таблица: Население към 07.09.2021 г. в област Разград по възраст и пол 
 

възраст в навършени години 

Община Лозница 

Всичко Жени Мъже 

Лозница 7 699 3 877 3 822 

  0 -  4 270 136 134 

  5 -  9 303 149 154 

 10 - 14 362 183 179 

 15 - 19 377 187 190 
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 20 - 24 334 158 176 

 25 - 29 376 167 209 

 30 - 34 420 183 237 

 35 - 39 466 209 257 

 40 - 44 511 259 252 

 45 - 49 605 266 339 

 50 - 54 630 317 313 

 55 - 59 668 321 347 

 60 - 64 636 317 319 

 65 - 69 586 335 251 

 70 - 74 500 288 212 

 75 - 79 336 205 131 

 80 - 84 201 125 76 

85+ 118 72 46 

 

Според прогнозите на НСИ населението в общината ще продължи да намалява през 

годините. 

Съгласно актуалната категоризация на населените места от 27.11.2018 г., изготвена 

от МРРБ, гр. Лозница попада в четвърта категория (от 8 общо). По-големите села 

Веселина и Синя вода са класифицирани като 5-та категория. Останалите села са 

разпределени в 6-та (5 бр.) и 7-ма (8бр.) категория. В общината няма села от 8-ма 

категория. 

Според градоустройствената категоризация (Наредба № 7, обн. ДВ бр.3 от 2004 г.) 

гр. Лозница попада в категорията „много малък град“ (до 10 хил. жители). 

 

7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Лозница 
 

7.1 Социална инфраструктура 
 

7.1.1 Социални услуги 

 

В община Лозница функционира една специализирана институция – Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания в с. Ловско. Той работи при запълнен 

капацитет от ¾ – 20 места. Предстои трансформиране на социалната услуга в 

резидентна услуга за пълнолетни лица с физически увреждания. 

Като социална услуга в общността в община Лозница функционира Център за 

социална рехабилитация и интеграция. Намира се в гр. Лозница и е с капацитет от 20 

места. 

В община Лозница се предоставя и социална услуга от резидентен тип: Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, намиращ се в 

с. Крояч и е с капацитет от 14 места. 

Други социални услуги, предоставяни в общината, са:  
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• Домашен социален патронаж – гр. Лозница.  

Домашен социален патронаж Лозница е комплекс от социални услуги, 

предоставяни по домовете на възрастни хора и лица с увреждания. Социалната услуга 

се използва от 60 лица. Капацитетът й е 45 броя места. Услугата разполага със своя база 

в град Лозница, включваща кухня и административни помещения. Разполага със 

собствен транспорт за разнос на храната. Услугите, които предлага  Домашен социален 

патронаж – гр. Лозница са следните: 

• приготвяне на храна за възрастни хора и лица със специфична нужда, по 

различни диети (като социална услуга и ползване на различни европейски, 

програми, програми на столична община, дарители и спонсори); 

• подпомагане на възрастните хора и лицата със специфични потребности при 

доставката на храна, закупуването на хранителни продукти, лекарства  и 

снабдяване с помощно-технически средства при необходимост; 

• оказване на съдействие и полагане на грижи за потребителите 

(рехабилитация, осъществяване на социални контакти, развлечения и 

занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности); 

• почистване на жилищните помещения, обитавани от потребителите на 

социални услуги и помощ за поддържане на личната им хигиена; 

• социална рехабилитация на възрастни хора, деца и възрастни със 

специфични нужди по изготвен индивидуален план, чрез осъществяване на 

социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, 

културни, спортни и други дейности; 

• съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при 

необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”; 

• закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, 

заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със 

средства на потребителя; 

• съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя; 
 

• съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при 

специалист; 

• съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК. 

 

• Механизъм за лична помощ 

„Личната помощ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие на лицата с 

трайни увреждания в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на 

индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за 

преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Предоставянето му е 

регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за 

включване в Механизма за лична помощ. 

По Механизма за лична помощ в община Лозница са назначени 85 лични 

асистенти. Услугата се предоставя средно на 85 потребители. 

Право за включване в Mеханизма за лична помощ имат: 

- Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на 

трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

- Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

трудоспособност без определена чужда помощ. 
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• Национална програма „Асистентската подкрепа“ 

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва 

ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и 

на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна 

от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.  

Услугата е държавно делегирана дейност. 

По програмата са назначени 16 социални асистенти, който обслужват 31 

потребители. 

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за 

социалните услуги са: 

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат 

определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

- пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не 

ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или 

за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

- деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват 

асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които 

не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

Социалните услуги, функциониращи в община Лозница са представени в 

следващата таблица по видове с техния капацитет и брой потребители: 

 

Таблица: Социални услуги и капацитета им в община Лозница 

Вид социална услуга 
Капацитет  

(брой места) 

Брой настанени/ 

ползващи я лица 

1.  Специализирани институции   

1.1. Дом за пълнолетни лица с физически 
увреждания – с. Ловско 

20 15 

2. Услуги в общността (деинституциализирани 

обекти) 

  

2.1. Център за социална рехабилитация и 
интеграция – гр. Лозница  

20 56 

3.  Социални услуги от резидентен тип   

3.1. Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с физически увреждания – с. 

Крояч 

14 11 

4.  Други социални услуги   

4.1. Домашен социален патронаж – гр. Лозница 45 60 

4.2. Асистентската подкрепа 31 31 

4.3. Механизъм за лична помощ 85 85 

Източник: Община Лозница и ДСП - Разград. 

 

Материалната база на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за 

пълнолетни лица с физически увреждания в град Лозница е в добро състояние. 
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Извършен е основен ремонт на помещенията, в които функционира социалната услуга. 

Помещенията на социалната услуга са много добре обзаведени и оборудвани по 

методиката за ЦСРИ. Налице са кабинети за рехабилитация и за трудотерапия. Има и 

три кабинета за специалистите. Състоянието на обзавеждането и оборудването е много 

добро. 

Материалната база на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

физически увреждания в село Крояч е в отлично състояние. Сградата е новопостроена и 

много добре обзаведена и оборудвана по методиката за ЦНСТ. Базата включва 

медицински кабинет, кабинет за трудотерапия, дневна, 7 спални помещения, кабинети 

на управителя и специалистите, кухня, изолатор, санитарни помещения, 3 бани,  

котелно и складове. Обектът включва и зелени площи с беседка. Състоянието на 

обзавеждането и оборудването е много добро. 

Съществуващият Дом за пълнолетни лица с физически увреждания в село Ловско не 

е включен в описанието на наличните социални услуги, тъй като предстои 

трансформирането му в резидентна социална услуга за пълнолетни лица с физически 

увреждания. 

За асистентите и лицата, администриращи социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ е наличен офис в сградата на Община Лозница. 

 

7.1.2 Жилищни условия 

Общият брой на жилищата в община Лозница е 4 141 бр. и представляват 6,93% от 

жилищата за област Разград, които наброяват 59 780 бр. Преобладават жилищата с 

тухленото строителство – 2 780 бр. (67,13%) като от тях с гредоред са 1 872 бр. и с 

бетонна плоча – 908 бр., а построените от друг вид строителен материал са 1 361 бр. 

(32,87%).  Стрителството е нискоетажно, като най-голям дял заемат сградите на един 

етаж 3 125 бр. (75,46%)  следвани от сградите на два етажа, които са 705 бр.(17%). 

Броят на сградите с три повече етажа е 311 бр.(7,54%).  

Повечето жилища разполагат с три стаи – 1597 бр.(38,57%), следвани от жилища с 

две стаи – 945 бр.(22,82%), и четири стаи – 943 бр. (22,77%). Не е малък делът и на 

жилищата с пет, шест и повече стаи – 552 бр. (13,33%). Най-малък е броят на жилищата 

с една стая – 104 бр. (2,51%).  

На един човек се пада 35,3 кв.м. полезна площ и 30,3 кв.м. жилищна площ. За 

областта показателите са 40,7 кв.м. полезна площ и 34,5 кв.м. жилищна площ. Както се 

вижда от данните, един жител на община Лозница разполага със приблизително 5 кв. м. 

по-малко от средното за областта. Средният брой на лица в едно жилище е 2. 

Процента не електрификация на жилищата е много висок – 99,83% (4 134 бр.) като 

без ток са 0,17% (7 бр). Висок е и процентът на жилища с водопровод 96,64% ( 

4002бр.), а без водопровод 3,36% (138 бр.). Жилищата с канализация са 3898 бр. 

(94,13%), а тези без канализация са 243 бр. (5,87%). 

Жилищата – частна собственост заемат най-голям дял 99%(4100 бр.), държавните и 

общински са 0,87% (36 бр.), а най-нисък дял заемат частните на юридически лица 

0,13% (5 бр.) 

Жилищният фонд е сравнително стар и жилищата над 50 години заемат дял от 

68,79% (2 849 бр.) а тези под 50 години са 31,21% (1 292 бр.). 

 

 
 

Таблица: Жилища към 31.12.2021 година по материал на външните стени на сградата. 
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Общини Жилища общо 

По конструкция 

Панели 
Стомано-

бетон 

Тухлени с 

бетонна 

плоча 

Тухлени с 

гредоред 
Други 

    Лозница 4141 6 4 908 1872 1351 

Източник: НСИ и Община Лозница. 

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 

Общината има 16 населени места със сравнително добра транспортна инфраструктура: 

• Първокласен път Е-70 – Русе-Разград-Шумен е с дължина 15,5 км; 

• Второкласни пътища II-49 – Търговище-Разград с дължина 14 км и 

II-51 – Попово- Лозница-Шумен с дължина 24,5 км; 

• Третокласен път III-2016 – Пороище-Лозница с дължина 12,7 км; 

• Четвъртокласни пътища с обща дължина 61,8 км. 

В общината има и селскостопански пътища с площ 6 349 дка и 35 дка горски пътища. 

Обществен градски транспорт няма. Не са налични таксиметрови фирми. 

Извънградски транспорт – осъществява се от частни превозвачи от 

общината и транспортни фирми от други градове – Разград, Търговище, Русе и др. 

Таблица: Състояние на настилката на пътищата, част от 

републиканската пътна мрежа (км) 

Състояние на настилката АМ I клас II клас III клас 

Добро - - 18,0 - 

Средно - 11,5 6,6 - 

Лошо - - 13,9 12,7 

Общо - 11,5 38,5 12,7 

Източник: ОПУ – Разград 

През територията на община Лозница не преминава трасе на жп линия. В 

следващия програмен период 2021-2027 г. ДП „НК ЖИ“ не предвижда реализация на 

железопътни проекти на територията на общината. 

Част от АМ „Хемус“ ще преминава в периферната част на общината - през 

землищата на три населени места – с. Чудомир, гр. Лозница и с. Манастирци. На 

територията на област Разград ще има и един пътен възел – „Лозница“. 

Общината е на близко разстояние от три областни центъра – Разград, 

Търговище и Шумен. 

 

7.2 Образование  
 

В община Лозница за учебната 2021/2022 година функционира една детска 

градина (ДГ „Веселие“) с общинско финансиране, която се намира в гр. Лозница. ДГ 

„Веселие“ има клонове в селата Веселина, Гороцвет, Синя Вода, Трапище и Сейдол. 

През годините децата записани на детска градина в община Лозница  

продължават да намаляват, което е в резултат на отрицателния естествен прираст.  
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За изследвания период записаните деца на детска градина е намалял с 27 деца, 

като най-голямо е намалението за последните две години. Децата са разпределени в 10 

групи. Тенденцията е децата да продължат да намаляват с различен темп през 

годините.  

Броят на преподавателите остава сравнително стабилен, като те са намалени 

само с двама, което е в резултат на по-малкия брой записани деца. От всичките 21 

преподаватели всички са детски учители . 

Капацитетът на детската градина в община Лозница е зает на 46,97%, което е 

доста по –ниско за областта, където заетите места са заемат дял от 70,97%.  За 

общината на 100 деца има 212,9  места в детската градина.  

Таблица: Детски градини, деца, персонал, места и групи в община Лозница 

Показатели\ Уч. 

година 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

Детски градини 1 1 1 1 1 

Деца (общо) 205 202 203 182 178 

в т.ч. момичета 92 92 93 84 87 

Места (общо) 223 202 227 219 379 

на 100 деца 109 100 112 120,3 212,9 

Педагогически 

персонал (общо) 
23 21 21 21 21 

в т.ч. детски 
учители 

22 20 20 20 21 

Групи в детските 

градини 
11 10 10 10 10 

       Източник: НСИ 

 

Таблица: Детски градини, деца, персонал, места и групи в област Разград 2021/2022г. 

 

  Области 

    Общини 

Детски 

градини 

Деца Места 
Педагогически 

персонал 

Детски 

групи 
Общо 

в т.ч. 

Момичета 
Общо 

на 100 

деца 
Общо 

в т.ч. 

детски 

учители 

Разград 48 3 284 1 560 4 627 140,9 359 348 165 

   Завет 5 240 113 405 168,8 27 26 13 

   Исперих 14 683 334 828 121,2 66 65 32 

   Кубрат 5 392 181 858 218,9 54 54 26 

   Лозница 1 178 87 379 212,9 21 21 10 

   Разград 20 1 511 723 1 700 112,5 157 148 67 

   Самуил 2 161 78 288 178,9 19 19 10 

   Цар Калоян 1 119 44 169 142,0 15 15 7 

Източник: НСИ 
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                 Таблица: места,деца, заетост на детские градини в област Разград  

- 2021/2022г. 

 

  Области 

    Общини 

Места Деца % на заетост  

Разград 4 627 3 284 70,97% 

 Завет 405 240 59,26% 

Исперих 828 683 82,49% 

 Кубрат 858 392 45,69% 

 Лозница 379 178 46,97% 

 Разград 1 700 1 511 88,88% 

 Самуил 288 161 55,90% 

 Цар Калоян 169 119 70,41% 

                       Източник: НСИ 

През учебната 2021/2022 година на територията на общината функционират общо 5 

училища. От тях едно е професионална гимназия по ветеринарна медицина и 

земеделие, 2 са основни училища, 1 – начално и 1 – средно. 

Училищата са съсредоточени в гр. Лозница, а извън него има две училища – в с. 

Гороцвет (основно) и с. Сейдол (основно). Училищата в село Веселина (основно) и в 

село Трапище са закрити преди началото на новата учебна 2022/2023 година. 

По отношение на финансирането всички пет училища се финансират от общинския 

бюджет. 

Таблица: Училища в община Лозница за учебната 2021/2022 г. 

Учил

ище 

Вид Населено 

място 

Финансиране 

ПГВМЗ „Ал. Стамболийски“ Професионална 

гимназия 

гр. Лозница Общинско 

СУ „Христо Ботев“ Училище, средно гр. Лозница Общинско 

НУ „Васил Левски“ Училище, начално гр. Лозница Общинско 

ОУ „Христо Ботев“ Училище, основно с. Гороцвет Общинско 

ОУ „Виделина“ Училище, основно с. Сейдол Общинско 

ОУ „Иван Вазов“* Училище, основно с. Веселина Общинско 

ОУ „Св.св. Кирил и  Методий“* Училище, основно с. Трапище Общинско  

Източник: МОН – регистър на училищата 

*Закрити от учебната 2022/20023 

В община Лозница съществува Професионална гимназия по ветеринарна 

медицина и земеделие. Гимназията разполага с богата материална база – кабинети по 

фармакология, анатомия на селскостопанските животни, лаборатория по 

микробиология и учебно- изчислителен кабинет, които дават възможност за високо 

ниво на образование. В ПГВМЗ се обучават ученици в областта на земеделието и 

ветеринарната медицина. Гимназията от години подготвя кадри за нуждите на аграрния 

сектор в община Лозница и района. 

В момента се реализира проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация 

на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър 

Стамболийски“ в Лозница, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“. 

Общият размер на инвестицията е 1 502 144.95 лева.  
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Проектът включва строително-монтажни и ремонтни дейности, включително мерки 

за повишаване на енергийната ефективност, както и достъп до сградата и участие в 

учебния процес на хората със затруднена мобилност. 

Таблица: Училища, паралелки,  учители, учащи, завършили в образователни и специални 

училища в община Лозница за учебната 2021/2022 г. 

Учебна 

година 

У
ч

и
л

и
щ

а
 

У
ч

и
т
ел

и
 

I - IV клас  V - VII   клас  VIII - XII клас  
п

а
р

а
л

ел
к

и
 

учащи 

п
а

р
а

л
ел

к
и

 

учащи 
завършили  

основно 

образование 

п
а

р
а

л
ел

к
и

 

учащи 
завършили  

средно 

образование 
общо 

в 

т.ч. 

жени 

общо 

в 

т.ч. 

жени 

общо 

в 

т.ч. 

жени 

2021/2022 6 411 18 228 103 16 219 107 60 - - - - 

Източник: НСИ 

Таблица: Училища, паралелки, учители,учащи,завършили в образователни и специални 

училища в община Лозница от учебната 2017/2018 до учебната 2020/2021 г. 

Учебна 

Година 

У
ч

и
л

и
щ

а
 

I - IV клас  V - VII   клас  

П
а
р

а
л

ел
к

и
 

У
ч

и
т
ел

и
 учащи П

а

р
а

л
е

л
к и
 

  учащи завършили  

общо 
в т.ч. 

жени 
 

У
ч

и
т
ел

и
 

общо 
в т.ч. 

жени 
 

2020/2021 6 15 40 235 112 13 34 211 93 63 

2019/2020 6 16 38 264 129 11 34 205 101 79 

2018/2019 6 16 38 294 151 12 31 217 118 61 

2017/2018 6 16 36 307 156 13 32 231 123 141 

Източник: НСИ 

Поради промените в националната образователна система със Закона за 

предучилищното и училищното образование, обн., ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., 

драстично се променя системата, което влияе на динамичния ред на показателите за 

учениците от V до XIII клас. Това прави данните преди учебната 2017/18 

несъпоставими с тези в следващите години. Въпреки това могат да се направят няколко 

извода за училищата в община Лозница, както следва: 

• Броят на децата, обучаващи се в системата от I до IV клас, има тенденция към 

намаляване, но броят на паралелките остава непроменен. 

• Броят на паралелките в класовете V-VII бележи рязък спад в последните две 

наблюдавани учебни години. В резултат, на което намалят и паралелките. Това 

създава възможност от закриване на училища в общината. 

• Броят на децата в класовете IX-XIII, въпреки преструктурирането на учебната 

система, намалява в последната учебна година. Може да се направи извод, че част 

от децата в този етап на обучението си предпочитат да завършат средното си 

образование извън община Лозница. 
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Проблем пред повишаването на образователния ценз на населението е и броят на 

напусналите училище. Официалните данни показват, че в община Лозница всяка 

година децата, които по една или друга причина са отпаднали от образователната 

система (между I- ви и VIII-ми клас), са средно 16 души, като в годините има пикове и 

спадове. 

През учебната 2020/2021 г. учениците в риск от социално изключване по данни от 

директори на училища в община Лозница са 4. По данни на ОЗД – гр. Лозница децата в 

риск от социално изключване са 27. 

В община Лозница няма висши учебни заведения.  

Към настоящия подраздел прилагаме Приложение № 2 – таблица образование. 

 

7.3 Здравеопазване 

В община Лозница няма лечебно заведение за болнична помощ; има 1 бр. лечебно 

заведение за извънболнична помощ – самостоятелна медико-диагностична и медико- 

техническа лаборатория. На територията на общината няма детски ясли. 

За територията на община Лозница през 2021 г. има само 1 лекар. През 

последните годити лекарите по дентална медицина намаляват, като през 2014 г. те са 

били 3 бр., а през 2021 г. е само 1 бр. 

В селата обикновено един общопрактикуващ лекар (ОПЛ) обслужва по график 

пациенти от няколко села.  

Поради това много често обслужването на тези пациенти реално се 

осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на 

качеството на диагностично-лечебния процес. Тревожно е състоянието в някои села, 

където поради липса на ОПЛ в тяхното населено място, пациентите са избрали личен 

лекар от съседна или отдалечена лекарска практика, което създава проблеми с 

обслужването, лишавайки пациентите от своевременен достъп до специализирана 

медицинска помощ и евентуално болнично лечение. Често се забавя насочването на 

пациентите към специалист, поради което се увеличава броят на болните с късно 

поставена диагноза и възникващи усложнения. 

Таблица: Индикатори в сферата на здравеопазването 

                        Показател 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Лечебни заведения за болнична помощ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лечебни заведения за извънболнична 
помощ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Лекари 1 1 1 2 2 1 1 1 

Лекари по дентална медицина 3 2 2 2 1 1 2 2 

Медицински специалисти по здравни 
грижи 

8 8 7 7 7 7 7 7 

Население на един лекар 8 829 8 721 8 576 4 253 4 188 8 307 8 263 8 128 

Население на един лекар по дентална 
медицина 

2 943 4 361 4 288 4 253 8 375 8 307 4132 4 064 

Източник: НСИ 

 

Към настоящия раздел прилагаме Приложение № 3 – Таблица здравеопазване. 
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8 Информация и прогноза за необходимите служители 

за извършване на дейността по предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

8.1 Информация за текущото състояние на работещите в 

социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 

действащи на територията на общината  

Управлението на социалната сфера се осъществява от Община Лозница, като 

доставчик на услугите, респективно от Дирекция „Административно-правно 

обслужване и финансови дейностии”, както и от Дирекция „Социално подпомагане” –  

Разград.  

Община Лозница успешно реализира както самостоятелни така и съвместни 

програми и проекти с Дирекция „Бюро по труда” гр. Разград в сферата на социалните 

услуги и осигуряване на заетост. Община Лозница и Дирекция „Социално 

подпомагане” – Разград имат необходимия потенциал за управление на услугите. 

Изграждането и развитието на необходимия капацитет за управление на социални 

услуги е важно и необходимо условие за постигане на качеството на услугите в 

съответствие със съвременните стандарти. 

В социалните услуги в община Лозница работят следните служители: 

• Център за социална рехабилитация и интеграция за лица – общ брой 

служители по щатно разписание – 13, общ брой назначен персонал – 12; 

• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания – общ брой служители по щатно разписание – 5, общ брой назначен 

персонал – 5; 

• Асистентска подкрепа – общ брой  асистенти – 10. 

• Персонал за предоставяне на социални услуги 

Общият брой на служителите по утвърдените щатни разписания и действителната 

заетост на персонала по видове СУ е следният: 

Таблица: Персонал за предоставяне на социални услуги в община Лозница. 

Видове социални 

и ИЗС услуги 

Общ 

брой 

на 

служит

елите 

по 

щатно 

разпис

ание 

Общ 

брой 

назнач

ен 

персон

ал 

 

Основни 

специалис

ти 

осъществя

ващи 

дейности 

по 

ръководст

во на 

социални 

или ИЗС 

Основни 

специалис

ти 

осъществя

ващи 

дейности 

по 

предостав

яне на 

социални 

услуги 

Препоръч

ителни 

специалис

ти в 

зависимос

т от вида 

на 

социалнат

а или ИЗС 

услуга 

Пряко 

ангажира

ни с 

обслужван

ето на 

потребите

лите 

Подпомага

щи 

служители 

ЦСРИПЛУ –  гр. 

Лозница 

5 5 1 2 1 0 1 

ЦНСТПЛФУ – с. 

Крояч 

13 12 1 3 1 5 2 

Аситентска 

подкрепа 

11 11 0 0 0 10 1 

Източник: Община Лозница. 
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Общ брой на служителите по щатно разписание - 29, общ брой назначен персонал – 

28 души осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, както следва: 

- Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социални 

или ИЗС – Директор и Управител по щатно разписание – 2. 

- Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги - по щатно разписание – 5; 

- Препоръчителни специалисти в зависимост от вида на социалната или ИЗС 

услуга – по щатно разписание 2 души;  

- Пряко ангажирани с обслужването на потребителите по щатно разписание – 15 

души;  

- Подпомагащи служители по щатно разписание – 4 души, съгласно информация 

от утвърдените длъжностни щатни разписания на функциониращите социални 

услуги на територията на общината. 

Освен това има и персонал в специализирана институция – Дом за пълнолетни лица 

с физически увреждания в с. Ловско. Предстои трансформиране на социалната услуга в 

резидентна услуга за пълнолетни лица с физически увреждания и прехвърляне на този 

персонал в новата социална услуга. 

Община Лозница осигурява условия за професионално и кариерно развитие на 

служителите, работещи в услугите (осигуряване на супервизия, обучения, 

наставничество, менторство и пр.). 

През април 2022 г. персоналът в Център за социална рехабилитация и интеграция за 

лица в град Лозница се включи обучение на тема „Как успешно да прилагаме видовете 

социални услуги в зависимост от основните групи дейности в реалната практика на 

социалните дейности“.  

През юли 2022 г. е проведена супервизия с персонала на социалната услуга. През 

август 2022 г. е проведено и обучение на тема „Прилагане на наредбата за качеството 

на социалните услуги“.   

През авуст  2022 г. за персонала в Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с физически увреждания е организирана супервизия. Същият взе 

участие и в обучение по прилагане на наредбата за качеството на социалните услуги. 

Към настоящия раздел прилагаме Приложение № 4 – таблица персонал. 

Изводи: 

•    Персоналът за управление на социалната сфера в общинска администрация и 

ДСП Разград са специалисти с опит и дългогодишен стаж в сферата на 

социалните услуги; 

• Персонала за управление на социалните услуги с опит и стаж в предоставянето 

на услуги; 

• Персонала зает в предоставяне на услугите е с дългогодишен опит и стаж при 

предоставяне на социална работа с потребители в услугите. 
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8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
 

В следващата таблица е представено средногодишно равнище на регистрирана 

безработица в % и средногодишен брой безработни в община Лозница за периода 2017-

2022 г.: 

Таблица: Равнище на безработица в община Лозница –  2017-2022 г. 

Година 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Показател Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

Общо 702 17,8 558 14,2 553 14 575 14,6 471 11,9 441 11,2 

Жени 404 57,55 333 59,7 316 57,1 326 56,7 263 55,8 250 56,7 

Мъже 298 42,5 225 40,3 237 42,9 249 43,3 208 44,2 191 43,3 

Източник: ДБТ – Разград  

Както е видно от таблицата налице е тенденция към намаляване равнището на 

безработица в община Лозница и като абсолютна стойност и като относителен дял. 

През 2022 г. нивото на безработица е намаляло с 6,6% в сравнение с 2017 г. или с 261 

души. Делът на безработните жени винаги е по-голям от делът на безработните мъже. 

Таблица: Равнище на безработица в страна и в област Разград –  2017-2022 г. 

Коефициент  на 

безработица /Година 

2017 2018 2019 2020 2021 

За страната 6,2 6,2 4,2 5,1 5,3 

За област Разград 11,2 11,2 9,6 10,3 11,7 

Източник: НСИ  

Съпоставката с коефициента на безработица на областно ниво показва над 50% по-

високо ниво на безработица в община Лозница през 2017 г., като през годините тази 

разлика намалява, за да се стигне до 2021 г., когато равнищата на безработица на 

общинско и областно ниво са почти еднакви. 

Сравнението с коефициента на национално ниво показва почти тройно по-високо 

равнище на безработица в община Лозница в съпоставка с това в страната през 2017 г. 

През годините тази разлика намалява, но и през 2021 г. остава двойно по-голяма.  

Разпределението на безработните лица в община Лозница по образователен и по 

възрастов признак е представено в следващата таблица: 

Таблица: Разпределение на безработните лица в община Лозница по 

образователен и възрастов признак за 2021 и 2022 г. 

Година 2021 2022 

Образование Брой % Брой % 

Без квалификация 293 62,2 281 65,2 

Специалисти 40 8,5 34  7,9 

Основно и по-ниско 261 55,4 257 59,6 

Висше 17 3,6 13 3 
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Възраст Брой  % Брой % 

До 29 г. 43 9,2 37 8,4 

В т. ч. до 24 г. 17 3,6 14 3,2 

От 29 до 50 г. 189 40,1 180 40,8 

над 50 г. 222 47,1 210 47,6 

Източник: ДБТ – Разград 

Видно е, че по образователен признак най-голям дял имат безработните лица без 

квалификация, а по възрастов – лицата над 50 г. 

В следваща таблица е представен броя и относителния дял на продължително 

безработните лица в община Лозница през 2021 г. и 2022 г., и колко от тях са без 

професия и квалификация: 

Таблица: Продължително безработни лица в община Лозница за 2021 и 2022 г. 

Година 2021 2022 

Показател Брой % Брой % 

Продължително безработни 

лица 

230 48,8 205 46,5 

Без професия 161 70 150 73,2 

Работнически професии 61 26,5 45 22 

Специалисти 8 3,5 10 4,8 

    Източник: ДБТ – Разград 

И през двете разгледани години близо половината от всички безработни лица в 

община Лозница са продължително безработни. Голяма част от тях са без професия. 

Разпределението на продължително безработните лица в община Лозница по 

образователен и по възрастов признак е представено в следващата таблица: 

Таблица: Продължително безработни лица по образователен и възрастов признак 

в община Лозница за 2021 и 2022 г. 

Година 2021 2022 

Образование Брой % Брой % 

Висше  2  0,9 3 1,5 

Средно  73 31,7 64 31,2 

Основно и по-ниско 155  67,4 138 67,3 

Възраст Брой  % Брой % 

До 29 г. 1 0,5 9 4,4 

От 29 до 50 г. 105 45,6 85 41,5 

над 50 г. 124 53,9 111 54,1 

Източник: ДБТ – Разград 

Негативните демографски процеси оказват пряко влияние върху трудовия пазар в 

община Лозница, защото намалява броя на хората в трудоспособна възраст.  
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През 2019 г. те са 5 161 души, с което се регистрира спад от 391 човека (или 7%) 

спрямо 2014 г. 

Според резултатите от преброяването през 2021 година 61,3% от населението в 

община Лозница е в трудоспособна възраст, 13% е под трудоспособна възстраст и 

25,7% е над трудоспособна възсраст. По показателя „население в трудоспособна 

възстраст“ община Лозница е с по-добри стойности от нивото на областно равнище, 

което е 58,4%. По показателя „население в надтрудоспособна възстраст“ община 

Лозница също е с по-добри стойности от нивото на областно равнище, което е 27,7%. 

Таблица: Население към 07.09.2021 г. в община Лозница под, в, над 

трудоспособна възраст и пол  

Община Всичко Жени Мъже 

Община Лозница 7 699 3 877 3 822 

под трудоспособна 999 507 492 

в трудоспособна 4 718 2 134 2 584 

над трудоспособна 1 982 1 236 746 

   Източник: НСИ. 

Тревожна е тенденцията и за намаляване броя на населението в под трудоспособна 

възраст, което се очаква да се включва в местната икономика в близкото бъдеще. За 

периода 2014-2019 то е намаляло с 14,6% (или 198 д.).  

Ако тези негативни процеси се задълбочат има опасност местното население да не 

може да осигурява необходимите кадри за общинската икономика. 

Един от подходите, който се прилага е провеждане на обучения за придобиване или 

промяна на квалификацията, за да се отговори на потребностите на пазара на труда. 

Една от възможностите, които се предлагат по Закона за насърчаване на заетостта, са 

обучения, организирани по заявка от работодател, съобразно търсенето на работна 

сила. През 2021 и 2022 г. в ДБТ-Разград не са заявени потребности от обучения от 

работодатели от община Лозница. 

През 2021 г. в проекти за обучение на социалните партньори са включени 10 лица 

от община Лозница. Обучаемите придобиха специалност „Еколог“. Проектът „Нови 

умения и компетентности – за зелена и екологична България", изпълняван от КНСБ е 

насочен към подобряване и стабилизиране на пазара на труда, което е свързано с 

трансформацията на работните места и изисква придобиване на нови умения, 

компетентности и преквалификация. Основна цел на проекта е развитие на човешкия 

капитал за да отговори на потребностите на икономиката и да е в състояние за бърза 

адаптация към промените в търсенето на работна сила, съобразени с новите технологии 

в икономиката. През 2022 г. такива обучения на територията на община Лозница не са 

провеждани. 

В програми за заетост през 2021 година са включени 35 лица, а през 2022 г. – 41 

лица от различни целеви групи, както следва: 

• В Регионална програма за заетост, с чиято реализация се предвижда 

осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица от уязвимите групи 

на пазара на труда. Разкриването на субсидирани работни места допринася за решаване 

на проблемите на тези групи лица и редуцирането на безработицата в региона. 

Програмата е насочена приоритетно към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 

г. младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни лица над 50 г., 

безработни лица без професионална квалификация и специалност и недостиг на 

ключова компетентност, в т.ч. безработни с основно и по-ниско образование, 

продължително безработно лица и хора с увреждания. 
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• В „Програма за заетост и обучение на продължително безработни лица“, 

аварийни дейности, която е насочена към целевата група на продължително безработни 

лица без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професия. 

• В Национална програма „Помощ за пенсиониране“, която е насочена към 

подпомагане на трудовата реализация на лица над 58 годишна възраст, на които не 

достига изискуемия за пенсиониране стаж за съответната календарна година. 

• В Програма „Старт на кариерата“, която подпомага работодатели, да наемат 

младежи до 29г. възраст с виеше образование, които не са работили по специалността 

си и им дава възможност да придобият стаж по специалността. 

• В Национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с 

трайни увреждания“, се включват лица с трайно намалена работоспособност, 

приоритетно с над 70% на база решение на ТЕЛК и отговарящи на изискванията на 

работодателя за обявеното свободно работно място. 

По мерките, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта през 2021 г. 

са включени 3 лица, а през 2022 г. – 2 лица. 

• За насърчаване на работодателите, в т.ч и земеделски производители да наемат 

безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда: Безработни лица с 

непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни младежи 

до 24-годишна възраст, безработни лица с основно и по-ниско образование, безработни 

лица над 50-годишна възраст – чл.51 ал.1 и да наемат хора с увреждания – чл.52 ал.2 от 

ЗНЗ. 

• За насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – 

самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна 

възраст – чл. 53а от ЗНЗ. 

Принос за намаляване на безработицата имат и проекти за социални услуги по 

ОПРЧР като „Асистентска подкрепа“, „Лична помощ“ и др. 

Към 31.12.2022 г. в ДБТ-Разград са регистрирани следният брой безработни 

лица със специалности, отговарящи на потребностите от кадри в социалната и 

здравната сфера: 

• С медицинско образование – няма регистрирани лица; 

• С хуманитарно образование – социални дейности – 1 лице, педагогика – 3 

лица; 

• С предишен опит в предоставянето на социални услуги –10 лица. 

На територията на община Лозница през 2019 г. са обявени 167 свободни работни 

места с 36 повече от 2018 г. (131 своб. раб. места) и са разкрити 32 нови свободни 

работни места. 

Средната брутна годишна заплата в община Лозница е 8 036 лв. 2018 г., като се 

наблюдава постепенното ѝ покачване от 2014 г. 

Повишаването на заетостта, добрата икономическа обстановка в страната и 

административното повишение на възнагражденията дава възможност доходите на 

населението също да растат. Само за периода 2014-2018 г. средната заплата в общината 

се е повишила с 1 261 лв. и през последната година достига 8 036 лв. Ръстът на 

заплатите на областно и национално ниво е по-голям от този в общината. Проблем е, че 

като цяло възнагражденията са по-ниски от средните за страната. 
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8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги: 
 

1. Център за социална рехабилитация и интеграция в град Лозница: 

 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител  1 Управител  1 

Рехабилитатор 1 Рехабилитатор 1 

Медицинска сестра 1 Медицинска сестра 1 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1 

Хигиенист 1 Хигиенист 1 

Социален работник 0 Социален работник 1 

Психолог  0 Психолог  1 

Кинезитерапевт 0 Кинезитерапевт 1 

Педагог 0 Педагог 1 

Шофьор  0 Шофьор  1 

Общо: 5 Общо: 10 

 

.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания с. Крояч: 

 

Служители към 31.12.2022 г. Служители след 01.01.2024 г. 

длъжности брой длъжности брой 

Управител 1 Управител 1 

Социален работник 1 Социален работник 1 

Трудотерапевт 1 Трудотерапевт 1 

Медицинска сестра 1 Медицинска сестра 2 

Санитар 5 Санитар 5 

Готвач  2 Готвач  2 

Огняр 1 Огняр 1 

Общо: 12 Общо: 13 

 

Промени ще настъпят в длъжностното щатно разписание за постигане на 

съответствие с изискванията за брой, квалификация и състав на служителите, заложени 

в стандартите за качество в Наредбата за качеството на социалните услуги в 

цитираните по-горе социални услуги /във всички социални услуги на територията на 

община Лозница/. 

 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

Информацията е представена в Приложение № 5 таблица критерии. 
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10 Изводи 
 

Изведените в този раздел заключения ще са основата на предложението на община 

Лозница за социални услуги, които да влязат в националната карта. 

Въз основа на изложеното по-горе, могат да бъдат направени следните обосновани 

изводи: 

Към настоящия момент в община Лозница функционират четири социални услуги – 

държавно делегирана дейност: 

• Дом за пълнолетни лица с физически увреждания; 

• Център за социална рехабилитация и интеграция за лица; 

• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания; 

• Асистентска подкрепа. 

Като общинска социална услуга функционират Домашен социален патронаж – гр. 

Лозница.  

Използва се и механизма за лична помощ. 

Освен това са налице социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, 

които функционират на територията на община Лозница по проекти, финансирани от 

оперативни програми:  

• Проект „Грижа в дома в Община Лозница“; 

• Проект:   „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“. 

Община Лозница продължава активно да работи в тази насока, като в момента са 

подадени два нови проекта: 

• Проект „Бъдеще за децата в Община Лозница“; 

• Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“. 

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания и се намира в село Ловско и е с 

капацитет 21 души и заетост 12 потребители. Услугата работи с намален капацитет. 

Целевата му група са пълнолетни лица с физически увреждания. Тъй като ДПЛФУ – 

Ловско представлява специализирана институция се планира неговото закриване. 

Част от потребителите на услугата вече са изведени в разкритата в село Крояч 

социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания с капацитет 14 души и заетост от 10 потребители. Услугата работи с 

намален капацитет. Целевата група на социалната услуга са пълнолетни лица с 

физически увреждания.  
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Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с физически увреждания 
Капацитет: 14 броя места 

Декомпозиране на съществуващата социална 

или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от 

ЗСУ 

Брой места, изчислени на база % 

предоставяне на дейностите по чл. 

15 в съществуващата социална или 

ИЗС услуга 

резидентна грижа за пълнолетни лица с 

физически увреждания 
14 

информиране и консултиране (специализирано) 2 

застъпничество и посредничество 1 

обучение за придобиване на умения 3 

 

Необходимо е разкриване на още един Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с физически увреждания, в който да бъдат изведени и останалите 

потребители в дома. Община Лозница планира да разкрие тази социална услуга в село 

Ловско. За функционирането има осгурени специалисти от Дома, който ще бъде закрит. 

 В град Лозница функционира Център за социална рехабилитация и интеграция 

за лица. Целева група на социалната услуга са пълнолетни лица с увреждания. 

Капацитетът на услугата е 20 души, а заетостта е 55 потребители. Услугата работи с 

увеличен капацитет. От обобщените данни за допустим максимален брой места, 

съгласно приложение 5 се извежда потребността от увеличаване на максималният брой 

потребители в  услугата. Община Лозница планира увеличаване на броя места до 

посочения минимален размер в Наредбата за качеството на социалните услуги. 

Увеличаването на броя места в социалната услуга се явява изключително 

необходимо с оглед на следните дадености: 

- Наличие на резидентни услуги, чиито потребители я изполват: настанените в 

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания и се намира в село Ловско и 

в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания в село Крояч 

- Липса на други дневни грижи, предлагани в община Лозница за пълнолетни 

лица с увреждания води до социална изолация на хората живеещи както в 

общинския център, така и в по-отдалечените населени места в общината.  

 

Център за социална рехабилитация и 

интеграция за лица 
Капацитет: 20 броя места 

Декомпозиране на съществуващата социална 

или ИЗС услуга по дейности, съгласно чл. 15 от 

ЗСУ 

Брой места, изчислени на база % 

предоставяне на дейностите по чл. 

15 в съществуващата социална или 

ИЗС услуга 

информиране и консултиране (специализирано) 4 

застъпничество и посредничество 3 

терапия и рехабилитация 10 

обучение за придобиване на умения 6 

подкрепа за придобиване на трудови умения 6 
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Много търсена е социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Капацитетът й е 31 

души и всички бройки са заети. Потребността и интересът към предоставяната услуга 

се установява с многото чакащи лица, вписани в регистрите водени от ДСП – Разград 

(приложение 1). Налице са 16 чакащи потребители. Необходимо е увеличаване на 

капацитета й. 

Функциониращите социални услуги на територията на община Лозница, 

финансирани от държавата се предоставят в добре организирана и материално 

осигурена  среда, от професионално подготвени екипи. 

Предвид това и на основание §5 от Преходни и заключителни разпоредби на 

Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Лозница ще продължи да 

предоставя следните делегирани от държавата дейности: 

Съобразно изведените нужди е възможно разкриване на няколко социални услуги на 

общинско ниво за удовлетворяване на потребностите на населението в община 

Лозница: 

• Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания – 21 идентифицирани 

лица с потребност от тази услуга; 

• Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства – 12 

идентифицирани лица с потребност от тази услуга; 

• Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания – 12 

идентифицирани лица с потребност от тази услуга. 

Тези потенциални потребители могат ще бъдат насочени използват социални услуги 

на областно ниво в други общини в област Разград. 

Социалните услуги, за които също има идентфицирани голям брой потенциални 

потребители в община Лозница са следните: 

• Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения – 7 

идентифицирани лица с потребност от тази услуга; 

• Дневна грижа за деца с трайни увреждания – 5 идентифицирани лица с 

потребност от тази услуга; 

• Здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински 

грижи – 4 идентифицирани лица с потребност от тази услуга; 

Тези потенциални потребители могат да бъдат насочени използват социални услуги 

на областно ниво в други общини в област Разград. Община Лозница има споразумение 

с другите общини за това. 

За следните социални услуги има минимален брой патенциални потребители от 

община Лозница: Резидентна грижа за деца без увреждания, Резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания, Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция, Резидентна 

грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания, Здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи,  Здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, Осигуряване на подслон за 

бездомни лица, Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация, Осигуряване на 

подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик и 

Осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица 

жертви на трафик.  
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Всички те могат да изпълзват социални услуги на областно ниво за удовлетворяване 

на потребностите на населението от цялата област. Община Лозница има споразумение 

с другите общини за това. 

 

 

11 Приложения  
• Приложение № 1 – таблица желаещи 

• Приложение № 2 – таблица образование 

• Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

• Приложение № 4 – таблица персонал 

• Приложение № 5 – таблица критерии 

• Приложение № 6 – схема на трансформиране 

• Приложение № 7 – пример за съпоставка 

 


