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ДОКЛАД
от АЛБЕНА АТАНАСОВА - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Приемане на решение за намаляване броя на потребителите на социалната услуга
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с адрес: гр.София, ж.к.
„Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 7А от 10 на 6, считано от 01.11.2021г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 37 от 27.01.2011г. на Столичния общински съвет e разкрита социалната
услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) „Приятели“ –
делегирана от държавата дейност, с адрес: гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 7А, с
капацитет 15 места.
Със Заповед № РД 01-786/ 09.07.2013г. на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане (АСП) се разрешава откриване на социалната услуга ЦНСТДБУ
„Приятели“.
С Решение № 285 от 17.05.2018г. на Столичния общински съвет се намалява капацитета на
ЦНСТДБУ „Приятели“ от 15 на 10 места. Считано от 01.08.2018г. със Заповед № РД 01-1312/
03.07.2018г. изпълнителния директор на АСП разрешава промяната на капацитета на ЦНСТДБУ
„Приятели“.
"Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ е социална услуга от
резидентен тип, предоставяща жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца,
които не получават необходимата грижа в собственото си семейство поради различни причини
(неглижиране на детето, починали родители, родители с психични, други тежки заболявания или
наркозависимост, семейства, преживяващи тежка семейна криза; насилие в семейството и др.) или
са лишени от родителска грижа и към момента на настаняване в Центъра са изчерпани
възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или
приемно семейство.
След проведен и спечелен конкурс Центърът за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания „Приятели“ се управлява от Сдружение „SOS Детски селища България“. Сключен е
договор за възлагане на социални услуги между Столична община и Сдружението за ЦНСТДБУ
„Приятели“ с рег.№ СОА19-ДГ56-928/ 11.09.2019г., считано от 01.09.2019г. със срок от 5 (пет)
години.
Във връзка с провежданата политика на Столична община за деинституционализация на
деца и младежи, увеличаване броя на настанените деца и младежи в приемни семейства и
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разкриване на иновативни социални услуги за подкрепа на деца в риск и техните семейства, се
забелязва тенденция към намаляване на броя на потребителите в ЦНСТДБУ „Приятели“
На основание чл.85, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги кмета
на Столична община с писмо изх. № СОА21-ДИ05-416/12.02.2021г. е изпратил до изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане Заявление за иницииране на производство по
издаване на заповед за предварително одобрение за намаляване броя на потребителите на
ЦНСТДБУ „Приятели“ от 10 на 6.
В Столична община е постъпило писмо с вх. СОА21-ДИ05-607/ 05.03.2021г., с приложена
Заповед № РД01-0454/02.03.2021г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане за предварително одобрение за промяна – намаляване на броя на потребителите на
социалната услуга ЦНСТДБУ „Приятели“ от 10 на 6, считано от 01.04.2021г.
Тъй като към настоящия момент в социалната услуга има настанени само 5 потребителя, с
приемане на Решението на СОС за намаляване капацитета на социалната услуга няма да се налага
извеждане на деца/ младежи от центъра и ще се запази визията му, като услуга от семеен тип.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.87, ал.1 от Правилника за прилагане
на закона за социалните услуги, предлагам на Столичния общински съвет проект на решение.

С УВАЖЕНИЕ

X
зам.кмет на Столична община

Съгласували чрез АИССО:
М. Йовчева, директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
(зам.съгласно Заповед №СОА21.РД15-11201/01.09.2021г.)
Сн. Антова – главен счетоводител в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
Ж. Джоджова, ст. експерт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
В.Георгиева, гл.юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
Изготвил чрез АИССО:
Яна Селиктар, гл.експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
дата: 03.09.2021г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
За приемане на решение за намаляване броя на потребителите на социалната услуга Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с адрес: гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул.
„Лиляче“ № 7А от 10 на 6, считано от 01.11.2021г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.87, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги във
връзка с осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, считано от 01.11.2021 година:
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде променен броят на потребителите на разкритата с Решение № 37 от
27.01.2011г. на Столичния общински съвет и Заповед № РД 01-786/ 09.07.2013г. на изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане, в съответствие с предварителното одобрение със
Заповед № РД01-0454/02.03.2021г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
„Приятели“ с адрес: гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 7А, чрез намаляването им от 10
на 6 места, считано от 01.11.2021г.
2. Финансирането на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
„Приятели“ с адрес: гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 7А, с капацитет 6 потребителя,
считано от 01.11.2021г. да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на
социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бъджет, определяни ежегодно с Решение
на Министерски съвет.
3. Възлага на кмета на Столична община след влизане в сила да изпрати настоящото решение на
Агенцията за социално подпомагане и на Агенцията за качеството на социалните услуги.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 2021
г., Протокол № ______, точка _______ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат
на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния общински съвет:
/Елен Герджиков/
Юрист от Администрацията на СО:
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