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№ по 

ред 

 

Вид на социалната услуга 

 

Целева група 

 

Капацитет  

Нова СУ /Закрита СУ/ 

Намален / увеличен 

капацитет на СУ  

Адрес на 

предоставяне на 

социалната услуга 

 

Източници на 

финансиране 

ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ 

Стратегическа цел 1: Грижа за децата  

1 Разкриване на ЦОП  Деца от 0 до 18 год.; 

Уязвими семейства с 

деца от 0 до 18 год.; 

Деца необхванати, 

отпаднали и в риск от 

отпадане от училище; 

Деца жертви и 

извършители на 

насилие 

10 Нова СУ с. Чупрене ДДД 

       

Стратегическа  цел 2: Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи 

1 Защитено жилище за лица с 

психични разстройства 

Мъже с психични 

разстройства 
8  с.Чупрене ул. „Асен 

Балкански” № 8 

ДДД 

2 Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица 

с психични разстройства 

Пълнолетни лица с 

психични разстройства 
 

10 

 с. Долни Лом 

ул. „Димитър 

Благоев” № 44  

ДДД 



3 Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица 

с  умствена изостаналост 

Пълнолетни лица с  

умствена изостаналост 
 

14 

 с.Репляна  

ул. „Първа” № 16 

ДДД 

4 Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица 

с психични разстройства 

Пълнолетни лица с 

психични разстройства 
15  с.Върбово 

ул. „Първа” № 65 

ДДД 

5 Център за социална 

рехабилитация и интеграция  

/ЦСРИ/ 

Лица над 18-годишна 

възраст с физически 

увреждания, психични 

разстройства и 

умствена изостаналост 

от общината 

 

20 

 

 

 

с. Търговище 

 

ДДД 

Стратегическа цел 3: Грижи за стари хора 

1 Домашен социален патронаж Възрастни хора и хора с 

увреждания 

 

60  Всички населени 

места в общината 

Общинска 

дейност 

2 Домашен помощник 

Социален асистент 

Личен асистент  

Възрастни хора и хора с 

увреждания 

 

  Всички населени 

места в общината 

ОПРЧР 

3 Клуб на пенсионера Пенсионери, които 

нямат сериозни 

здравословни 

проблеми и могат да 

се обслужват сами 

  с.Чупрене, 

с.Репляна, 

с.Горни Лом, 

с.Долни Лом, 

с.Търговище, 

с.Средогрив 

 

Общинска 

дейност 

4 Обществена трапезария Лица с много ниски 

доходи или , които са 

без доход и на 

многодетни семейства 

140  Всички населени 

места в общината 

По проект 

 


