
 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В 
ОБЛАСТ ГАБРОВО  

С ЦЕЛ ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО 

 

 

На основание чл. 40, ал.1 от Наредба за планирането на социалните услуги, т. II.1 
от Указанията за улесняване процесите на планиране на социални услуги от 
общините, уеднаквяване на действията и подпомагане на координацията между 
областните администрации, общинските администрации, Агенцията за социално 
подпомагане и териториалните ѝ поделения, във връзка с проведена работна среща на 
24.01.2023 г. между представителите на общините Габрово, Дряново, Севлиево и 
Трявна,  

се подписа настоящият документ, с който страните заявяват готовност за 
сътрудничество на областно ниво за следното: 

 

Община Габрово 

Съществуващи социални услуги, които общината предлага за реализация на областно 
ниво: 

 Услугата „Резидентна грижа за деца без увреждания“ следва да увеличи броя на 
местата и да се сключи споразумение, съгл. чл. 56 от ЗСУ с другите общини в област 
Габрово.  

 Услугата „Резидентна грижа за деца с трайни увреждания“ работи с увеличен 
капацитет към момента на изготвяне на анализа. Предоставя се както на деца, така и 
на младежи, разположена е в две бази. От данните на анализа е видно, че половината 
от потребителите са пълнолетни лица /младежи/. Община Габрово има намерение да 
трансформира услугата и в едната от базите да се предоставя  „Резидентна грижа за 
пълнолетни лица /младежи/ с трайни увреждания“. 

o За двете услуги „Резидентна грижа за деца с трайни увреждания“  и 
„Резидентна грижа за пълнолетни лица /младежи/ с трайни увреждания“ да се 
сключи споразумение, съгл. чл. 56 от ЗСУ с другите общини в област Габрово.  

 „Здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с 
потребност от постоянни медицински грижи“ работи с увеличен капацитет. Услугата 



работи на пълен капацитет и се ползва от потребители от цялата страна. Предоставя 
се както на деца, така и на младежи. Да се сключи споразумение, съгл. чл. 56 от ЗСУ 
с другите общини в област Габрово.  

Услуги, за които Община Габрово желае да сключи партньорско споразумение на 
областно ниво по ЗСУ: 

 Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства, която се предоставя 
на територията на община Дряново и община Севлиево. 

 Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, която се 
предоставя на територията на община Севлиево. 

 Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания, която се 
развива и предоставя в община Трявна. 

Разкриване на социални услуги, държавно делегирана дейност в община Габрово: 

 Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция –15 места. 
 Резидентн грижа за възрастни хора - 15 места. 
 Здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи – 30 места 

Поети ангажименти от Община Габрово за изграждане на социални услуги по Плана 
за възстановяване и устойчивост (ПВУ) през новия програмен период 2021-2027 г. на 
областно ниво: 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с максимален брой 30 потребители 
 Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания, с максимален брой 15 

потребители 
 Център за грижа за пълнолетни лица с деменция, с максимален брой 30 потребители.  
 Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с 

потребност от постоянни медицински грижи, с максимален брой 15 потребители.  
 Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност 

от постоянни медицински грижи, с максимален брой 15 потребители.  
 Център за кризисно настаняване, с максимален брой 10 потребители.  

 

Община Дряново 

Съществуващи социални услуги, които общината предлага за реализация на областно 
ниво: 

 Резидентна грижа на пълнолетни лица с психични разстройства. Проект за „Нова 
дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите 
услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства - град Дряново“ 

 Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания, гр. Дряново 



Услуги, за които Община Дряново желае да сключи партньорско споразумение на 
областно ниво по ЗСУ: 

 Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания. 
 Резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи. 

 

Община Севлиево 

Съществуващи социални услуги, които общината предлага за реализация на областно 
ниво: 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства – 1 и 2, с. 
Батошево, община Севлиево. 

 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Батошево, община Севлиево 
/трансформиране на ДПЛУИ в ЦНСТУИ до 2035 г./ 

 

Услуги, за които Община Севлиево желае да сключи партньорско споразумение на 
областно ниво по ЗСУ: 

 Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция. 
 
 

Община Трявна 

Съществуващи социални услуги, които общината предлага за реализация на областно 
ниво: 

 Дом за стари хора в гр. Трявна 

 

Услуги, за които Община Трявна желае да сключи партньорско споразумение на 
областно ниво по ЗСУ: 

 Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства – 10 броя. Да се 
сключи споразумение с община Дряново за предоставяне на социалната услуга за 
потребители от община Трявна. 

 Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения - 7 броя. Да се 
сключи споразумение с община Севлиево за предоставяне на социалната услуга за 
потребители от община Трявна. 



 Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания – 19 броя. Да се 
сключи споразумение с община Габрово за предоставяне на социалната услуга за 
потребители от община Трявна. 
 

 
Настоящият документ се подписа, както следва: 

 

 

 

 

 

ЗА ОБЩИНА ГАБРОВО: 

 

 

 

 

 

ЗА ОБЩИНА ДРЯНОВО: 

 

 

 

 

 

ЗА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: 

 

 

 

 

 

ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА: 
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