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ДОГОВОР 
 

ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

№ от регистър….. 
 

 

 
Днес…………. ….. год. в гр. Велинград , Област Пазарджик между Община Велинград, 

бул. „Хан Аспарух” № 35, представлявана от д-р КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЕВ , 

наричан по–долу ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, от една страна и 

………………………………………..…………………………….. . ……… 

………………...............................................................................................................................

...... ................... 
/ трите имена на законния представител, ЕГН / 

притежаващ документ за самоличност Л.К. №……………………… , издадена на 

.………….. … от МВР гр. 

……………………………………………………………………........................................ 
                                                                                               /адресна регистрация/ 

/телефон/………………………………………………………………………………………………………………………… 
законен представител на…………. ……………. ……………… ……………. . …………… 
                                                                                          /трите имена на детето/ 

Притежаващо  документ за самоличност................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

/настоящ адрес  на детето/ 

 

наричан по – долу ПОТРЕБИТЕЛ на социални услуги, от друга страна, се сключи 

настоящия договор. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ правото да ползва следните  

социални услуги, предлагани в Дневен център за деца и младежи с увреждания, с 

адрес гр. Велинград, кв. Каменица, ул. Гео Милев № 6 с Директор Мариана Божидарова 

Атанасова : 

1. Индивидуална и обща работа със специалисти и грижи, целящи усвояването на 

основни знания и умения с оглед на индивидуалните възможности на детето. 

http://www.dcdmu.velingrad.bg/


2. Обучаване и възпитаване на децата с увреждания за придобиване умения и навици 

за справяне с ежедневните нужди и потребности, жизнено важни за цялостното им 

развитие. 

3. Медицинска рехабилитация - индивидуална и групова ЛФК, пасивна и активна 

гимнастика, масажни процедури и др.. 

4. Речево-говорна рехабилитация, целяща подобряване речевото развитие и 

комуникативните умения, които водят до общо психично развитие на децата с общо 

недоразвитие на речта. 

5. Психологични услуги, съдържащи в себе си: тренинг на перспективно развитие, 

автотренинг, поведенчески тренинг и консултативна работа с родителите. 

6. Монтесори терапия, Сензорна терапия, Трудотерапия, Музикотерапия, Спортни 

занимания и др. 

7. Работа в различни ателиета. 

8. Осигуряване на здравословна и качествена храна – закуска, плод, обяд и следобедна 

закуска. 

9. Организация на свободното време и личните контакти. 

10. Организирани излети на открито, екскурзии и др. 

11. Здравни грижи - оказване на долекарска помощ, подържаща терапия, съдействие за 

получаване на здравна помощ. 

12. Комплексно обучение за придобиване на устойчиви навици за самообслужване, 

извършване на основни битови дейности в ежедневието, създаване на социални и 

трудови умения. 

13. Осигурен по численост, опит и квалификация персонал, следния екип:  2-ма 

възпитатели/окс- бакалавър/, 1 - педагог /окс- бакалавър/, 1 - логопед /окс-

магистър/, 1- психолог / окс - бакалавър/, 1 - социален работник /окс - бакалавър/, 1- 

социален работник в СУ/окс - бакалавър/, 1 - сътрудник, социални дейности, 3- 

детегледачи и 1 - хигенист, с извършване на периодичен подбор и оценка на 

професионалните и личните качества и умения на персонала за работа с деца и 

младежи с увреждания. 

Чл. 2. Индивидуална оценка на възможностите и потребностите, изработване на 

индивидуален план за грижа, както и оценка на изпълнението му на всеки шест месеца 

и неговата актуализация. 

Чл. 3. Услугите са дневна и почасова грижа. 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ се задължава да осигури на 

ПОТРЕБИТЕЛЯ ползването на договорените по чл.1 социални услуги,  

считано от ………………….. год., до …………………………………………………….. 

/вид грижа, точните дни и часове на пребиваване в ДЦ/ 

Чл. 5./1/ Когато ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ не може да предостави на 

ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ социалните услуги, предмет на настоящия 

договор, той трябва да предупреди за това ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

писмено. 

/2/ Ако ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ не отстрани недостатъците, 

ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ може да откаже договора. 

Чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ запознава ПОТРЕБИТЕЛЯ НА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ с Правилника за вътрешния трудов ред на заведението, 

Правилника за дейността,  Методологията, Правилата в заведението и другата 

задължителна документация в Дневния център. 



Чл. 8. ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ запознава ПОТРЕБИТЕЛЯ НА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ с материалната база и оборудване на Дневния център. 

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ информира детето и семейството за 

начина на предоставяне на услугите и членовете на персонала, които ще ги 

предоставят. 

Чл. 10. ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ отговаря за качеството  на 

социалните услуги и тяхното своевременно предоставяне. 

/2/  ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е длъжен да изготви оценка на 

възможностите и потребностите, План за грижи, План за здравни грижи на 

ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, които се обсъждат и приемат от 

Мултидисциплинарен екип, в присъствието на социален работник от ОЗД към Д”СП”-

Велинград. 

/3/  ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е длъжен да осигури достъпна и 

безопасна среда за ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. 

/4/  ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е  разработил процедура за подаване и 

разглеждане на жалби от ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ и води досиета. 

/5/ ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е длъжен да уведомява родителите за 

всеки инцидент, свързан с детето.  

Чл. 11.  ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ осигурява домашен отпуск до 90  

дни за година при поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, след 

подадена писмена молба. 

Чл. 12. ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ се задължава да пази информация 

за личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, както и служебната 

информация, която се събира, създава и съхранява за него. 

Чл. 13. ДОСТАВЧИКЪТ поддържа подробна и актуална документация за  

предоставяните услуги. 

Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява здравословна храна, съгласно установените 

количествени и качествени стандарти, съобразена с личния избор на детето. 

Чл. 15. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява условия за изграждане на взаимно уважение, 

подкрепа и разбиране между децата и персонала. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

Чл. 16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ има право във всеки момент на 

изпълнението на договора, да проверява количеството и качеството на извършените  

социални услуги, без това да пречи на самостоятелността на ДОСТАВЧИКА НА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. 

Чл. 17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ има право да се откаже от 

договора във всеки момент по време на изпълнението му, стига да има основателни 

причини. Отказът от предоставените социални услуги се изразява в писмен вид до ОЗД 

към Д”СП”-Велинград. 

Чл.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е запознат с разработената 

писмена процедура за подаване и разглеждане на жалби. 

Чл. 19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е длъжен да спазва разпоредбите 

на Правилника за вътрешния ред и установените правила в ДЦДМУ - Велинград. 

Чл. 20. Да присъства редовно на организираните от ДЦДМУ ”Надежда”срещи 

/ консултации/ дейности, съгласно индивидуалния план за предоставяне на услуги. 

Чл. 21. Да информира предварително директора на ДЦДМУ или член на екипа ако при 

определени обстоятелства не може да присъства на планираните срещи или занимания. 



Чл. 22. Да информира директора на Дневния център или член на екипа за конкретните 

обстоятелства и причини за неявяването си. 

Чл. 23. Да присъства на организираните от ДЦДМУ екипни срещи за преглед на план за 

грижа. 

Чл. 24. Да сътрудничи на всички специалисти. 

Чл. 25. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е длъжен своевременно писмено 

да информира ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ: 

/1/ за настъпили промени в здравословното състояние на детето; 

/2/ за прилагането на медикаментозно лечение и поддържащо лечение на детето; 

/3/ за промяна на личните данни. 

Чл. 26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е задължен да участва като 

равнопоставен член на Екипа на ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, при 

определяне целите и методите на социалната работа, както и решението им. 

Чл.  27.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ е длъжен да подаде писмена 

молба за ползване на отпуск до ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. 

 

 

 

 

ІV. НЕУСТОЙКИ  

 

Чл. 28. При неизпълнение на поетите в индивидуалния план за грижи и развитие 

ангажименти от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ може да 

предприеме изписването му от Дневния център. 

Чл. 29. Настоящия договор се прекратява и при постоянно нарушаване на ПВТР, както 

и системно проявяване на неприемливо поведение. 

 

V. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И ОПЛАКВАНИЯ 

 

Чл. 30.Сигнали за нарушения и жалби се подават до Директора на ДЦДМУ ”Надежда” 

в писмена форма, като се спазва Процедурата за подаване на жалби и оплаквания.  

/2/ При подаване на сигнали или жалби, същите се записват във входящ дневник. 

/3/ Директорът е длъжен да вземе отношение по повдигнатия въпрос в срок до един 

месец. При нужда той назначава комисия, която да проучи подадения сигнал или жалба 

и  да изрази становище. 

 

VІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 31. С настоящия договор ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ цели да 

предостави социални услуги в общността, като да осигури условия и подкрепа за 

социално включване и провеждане на рехабилитация на деца и младежи с увреждания. 

Чл. 32. Децата, които ползват социалните услуги в ДЦДМУ “Надежда” град Велинград 

не заплащат такса. Не заплащат такса младежите, които продължават да учат до 

завършване на средно образование или до навършване на 20 години,  ако имат ТЕЛК. 

Таксите се заплащат по Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от 

републиканския бюджет. 

Чл.  33.  Принципи за предоставяне на социални услуги: 

/1/ Отношения между потребителя и персонала са основани на взаимно уважение и на 

ясни професионални и лични граници. 

/2/  Позитивно отношение на персонала към потребителите. 



/3/  Поддържане на равновесие между желанията, предпочитанията и потребностите на 

децата. 

/4/  Осигуряване на безопасна и сигурна среда за потребителите. 

/5/ Етично поведение от страна на персонала - да не се проявява толериране или 

антипатия към отделна личност. 

/6/  Персоналът се отнася с уважение и разбиране към личността на всеки потребител. 

Изгражда у него чувство, че всеки е потребен и значим в живота. 

Чл. 34. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма - анекс към настоящия договор. 

Чл. 35. Настоящия договор се прекратява: 

1. С изтичане на срока, за който е сключен; 

2. С 14-дневно предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ при констатирано системно нарушение; 

3. При установяване на промени в здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ 

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, които не позволяват ползването на договорените 

социални услуги; 

4. При настъпила смърт на ПОТРЕБИТЕЛЯ; 

5. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма; 

Чл. 36. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно 

неговото изпълнение, по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно - по реда 

на действащите закони в Република България. 
 

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:  
 

/родител, настойник/…………………………………………………………… 

 

 

ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:  
 
КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД  

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:  

 

МАРИАНА АТАНАСОВА – ДИРЕКТОР ДЦДМУ 

 

 

СЪГЛАСУВАНО: 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” 


