
1 2 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,3 25% 4441 0,33

б) общ брой на пълнолетните лица 0,35 25% 3578 0,31

в)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 1,9 25% 863 0,41

г)

общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 1,5 25% 1356 0,51

1,56

2 3 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,4 25% 4441 0,44

б) общ брой на пълнолетните лица 0,5 25% 3578 0,45

в)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 2,7 25% 863 0,58

г)

общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 2,1 25% 1356 0,71

2,19

3 7 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 1,35 20% 4441 1,20

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 20% 3578 1,14

в)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 9,1 20% 863 1,57

г)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 22 15% 480 1,58

д)

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 325 15% 13 0,63

е) общ брой на децата от 0 до 7 г. 20 10% 296 0,59

6,72

4 6 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,9 20% 4441 0,80

Община Х

Максималният брой на потребителите на социалната услуга застъпничество и 

посредничество по чл. 15, т. 2  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, 

т. 1 от ЗСУ е:

Общ резултат без 

закръгление

Максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се осигурява изцяло или частично 

финансиране от държавния бюджет, по видове социални услуги:

Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, 

т. 2 от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга информиране и консултиране 

по чл. 15, т. 1  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Критериите въз основа на които е определен броя са:
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б) общ брой на пълнолетните лица 1,1 20% 3578 0,79

в)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 6 20% 863 1,04

г) общ брой на лицата с трайни увреждания 13,5 20% 493 1,33

д)

общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 4,65 20% 1356 1,26

5,21

5 9 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 1,7 20% 4441 1,51

б) общ брой на пълнолетните лица 2 20% 3578 1,43

в)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 11,5 20% 863 1,98

г)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 28 20% 480 2,69

д)

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 410 20% 13 1,07

8,68

6 7 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 1,4 20% 4441 1,24

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 20% 3578 1,14

в)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 9,2 20% 863 1,59

г)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 22 20% 480 2,11

д)

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 20 20% 13 0,05

6,14

7 3 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,7 50% 4441 1,55

б)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в трудоспособна възраст 12 50% 164 0,98

2,54

8 3 броя

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за деца с трайни 

увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ е:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга обучение за придобиване на 

умения по чл. 15, т. 5  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга подкрепа за придобиване на 

трудови умения по чл. 15, т. 6 от ЗСУ е:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 

15, т. 4  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:
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Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,6 20% 4441 0,53

б)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 4 40% 863 1,38

в)

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 140 40% 13 0,73

общ брой на децата с трайни увреждания, 

живеещи в домашна среда 8 100% 13 0,10

2,75

9 16 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 1,4 20% 4441 1,24

б) общ брой на пълнолетните лица 1,6 40% 3578 2,29

в)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 23 40% 480 4,42

брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 20 100% 368 7,36

15,31

10 1 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,15 20% 4441 0,13

б)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 1 40% 863 0,35

в)

брой на децата без увреждания до 18-

годишна възраст 1 40% 850 0,34

0,82

11 1 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,17 20% 4441 0,15

б)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 1,1 40% 863 0,38

в)

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 40 40% 13 0,21

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца без 

увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца с 

трайни увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

г)

за заместваща грижа чрез дневна грижа

Общ резултат без 

закръгление

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

г)

за заместваща грижа чрез дневна грижа
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0,74

12 5 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,5 25% 4441 0,56

б) общ брой на пълнолетните лица 0,6 25% 3578 0,54

в)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 8 25% 480 0,96

г)

общ брой на пълнолетните лица с 

психични разстройства 230 25% 31 1,78

брой на пълнолетните лица с психични 

разстройства в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 70 100% 12 0,84

4,67

13 3 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,5 25% 4441 0,56

б) общ брой на пълнолетните лица 0,6 25% 3578 0,54

в)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 8,3 25% 480 1,00

г)

общ брой на пълнолетните лица с 

интелектуални затруднения 146 25% 4 0,15

брой на пълнолетните лица с 

интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, 

живеещи в домашна среда 73 100% 4 0,29

2,53

14 22 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,3 25% 4441 0,33

б) общ брой на пълнолетните лица 0,35 25% 3578 0,31

в)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 4,7 25% 480 0,56

г)

общ брой на пълнолетните лица с 

физически увреждания 83 25% 392 8,13

брой на пълнолетните лица с физически 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 42 100% 301 12,64

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

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

Критериите въз основа на които е определен броя са:

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

пълнолетни лица с интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

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

Критериите въз основа на които е определен броя са:

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа
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21,99

15 2 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,3 25% 4441 0,33

б) общ брой на пълнолетните лица 0,3 25% 3578 0,27

в)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 4,5 25% 480 0,54

г)

общ брой на пълнолетните лица с 

деменция 20 25% 4 0,02

брой на пълнолетните лица с деменция в 

невъзможност за самообслужване, 

живеещи в домашна среда 5 100% 3 0,02

1,18

16 2 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,05 25% 4441 0,06

б) общ брой на пълнолетните лица 0,06 25% 3578 0,05

в)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания 0,8 25% 480 0,10

г)

общ брой на пълнолетните лица със 

сетивни увреждания 35 25% 49 0,43

брой на пълнолетните лица със сетивни 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна 

среда 17 100% 48 0,82

1,45

17 8 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 1 30% 4441 1,33

б) общ брой на пълнолетните лица 1,2 30% 3578 1,29

в)

брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст без увреждания 8 40% 1040 3,33

брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст без увреждания в невъзможност 

за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 8 100% 201 1,61

7,56

Общ резултат без 

закръгление

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

г)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

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

Критериите въз основа на които е определен броя са:

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за 

пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

д)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа
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18 1 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,04 20% 4441 0,04

б)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 0,25 30% 863 0,06

в)

общ брой на децата с трайни увреждания 

до 18-годишна възраст 10 50% 13 0,07

брой на живеещите в домашна среда деца 

с трайни увреждания 1 100% 13 0,01

0,18

19 1 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,1 20% 4441 0,09

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 30% 3578 0,11

в)

общ брой на пълнолетните лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ 14,5 50% 34 0,25

брой на живеещите в домашна среда 

пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 16 100% 34 0,54

0,99

20 4 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,05 20% 4441 0,04

б)

общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 0,3 30% 1356 0,12

в)

общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за 

самообслужване 5 50% 425 1,06

брой на живеещите в домашна среда лица 

в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 5 100% 425 2,13

3,35

Общ резултат без 

закръгление

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от 

постоянни медицински грижи са:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

г)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни 

медицински грижи са:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

г)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа

Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за 

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

грижи са:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

г)

за заместваща грижа чрез резидентна грижа
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21 1 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,05 50% 4441 0,11

б) общ брой на пълнолетните лица 0,06 50% 3578 0,11

0,22

22 1 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,1 30% 4441 0,13

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 35% 3578 0,13

в)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 0,35 35% 863 0,11

0,36

23 1 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,1 50% 4441 0,22

б)

общ брой на децата до 18-годишна 

възраст 0,2 50% 863 0,09

0,31

24 1 броя

Стойност на 

критерия 

/1000 души

Относителна 

тежест на 

критерия,  %

Въведени 

данни  по 

критерия, 

брой

Междинен 

резултат по 

критерия, 

брой

а) общ брой на населението 0,1 50% 4441 0,22

б) общ брой на пълнолетните лица 0,1 50% 3578 0,18

0,40

Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за 

пълнолетните лица, пострадали от домашно насилие и лица – жертви на трафик по чл. 15, т. 

9  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за 

деца, пострадали от домашно насилие и деца – жертви на трафик по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за 

бездомни лица по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е:

Критериите въз основа на които е определен броя са:

Общ резултат без 

закръгление

Максималният брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за лица 

в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9  от ЗСУ е:
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