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ДО

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
МАЛИНА ЕДРЕВА
Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно
многообразие.

ДИЯН СТАМАТОВ - общински съветник.
ОТНОСНО: Одобряване на партньорство относно съвместна дейност за изграждане
и оборудване на ..КЪЩАТА НА ДЕЦАТА В СОФИЯ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.
В Столична община е постъпило предложение от Сдружение ..Национална мрежа за
децата" с искане за съвместна дейност за изграждане и оборудване на КЪЩАТА НА
ДЕЦА ТА В СОФИЯ.

Във връзка с така направеното искане следва да се вземе предвид следното:

Сдружение ..Национална мрежа за децата" (..Сдружението"). ЕИК 175121020. е със
седалище и адрес на управление гр. София, бул. ..Витоша" № 58. ет. 4. Основната цел на
Сдружението е да заздравява и улеснява сътрудничеството между сходните
неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата
и благосъстоянието па децата и семействата. Орган на управление на Сдружението е
Управителен съвет съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел като се
представлява от г-н Георги Богданов.
През 2016 г. Сдружението започна развитието на инвестиционен проект за
изграждане на Къща на децата на територията на Столична община. Мрежата обединява
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над 130 организации в цялата страна, които работят с деца и семейства, като основния фокус
на организацията е да се защитават правата на децата в България и да се развиват по-добри
политики за децата.
През 2016 г. от страна на Сдружението е закупен парцел от 825 кв. м.. находящ се на
ул. ..Софроний Врачански" 44. като Фондация „Велукс" и Фондация ..ОАК" финансираха
неговото закупуване. РЗП и сутеренът са 4 482.23 кв. м. Налице е виза за проектиране и е
проведен архитектурен конкурс, в който участваха много изтъкнати архитекти,
общественици, а също така и деца и млади хора от София. В крайна сметка има една много
добра архитектурна визия и е разработен технически и работен архитектурен проект и
предстои издаване на виза за строителство.

Децата, младите хора и специалистите, работещи за правата на децата се нуждаят от
място, където да учат и да участват активно в развитието на демократични ценности и да са
част от цялостна програма за детско и младежко участие, като част от неформално
образование на само за София, но и за цялата страна.

Подобно място ще играе важна роля за децата и възрастните, защото това ще е
пространство в което обстановката ще бъде приятелски настроена към децата и като
интериор и визия. 11ланът е това да се превърне в един притегателен обучителен център за
детски и младежки права. Къщата на децата ще е обучителен център, който ще се управлява
като социално предприятие и в него ще работят деца и млади хора, които излизат от грижа,
а това са домове за деца, приемни семейства или деца в трудно положение. При
разработването на идеята на Къщата на децата са участвали редица служители, общински
съветници, общественици, както и кмета на община София. Това е една широко припозната
идея и проект за гр. София.
Целта е да се изгради ..Къщата на децата" като социално предприятие, което ще
предоставя стабилна подкрепа и ще дава възможност на уязвими групи деца и млади хора,
които да бъдат наети и да получат професионални умения, образование. ..Къщата" ще е
обучителен център и място за знание за детско и младежко участие.
Създаването на ..Къщата на децата" ще допринесе за овластяването на българските
деца и млади хора да израстват по-независими. по-мотивирани и по-ангажирани граждани,
които познават своите права, поемайки бъдещи отговорности като възрастни граждани.

В допълнение проектът на ..Къщата на децата" ще помогне на повече от 130
организации в България, които работят с деца и семейства да имат пространство в което ще
се:

• предостави стабилност и
организационно развитие:

предсказуемост

по отношение

на тяхното
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• изгради ефективна комуникация между организациите от цялата страна,
работещи с деца и семейства, като ще се предоставят нови възможности за развитие
на нови дейности:
• провеждат много семинари, обучения, срещи и професионална квалификация
не само на членовете на ИМД. но и на международни партньори, работещи по
въпросите на децата и семействата като Eurochild. ISSA and ChildPact:
• реализират общински програми за правата на децата чрез интегрирани
дейности между.

Къщата на децата ще е с просторни пространства за игра и обучения в приятелска
атмосфера за деца и млади хора. Тя ще бъде на 5 етажа, като ще бъдат съобразени с всички
изисквания свързани е мобилността и достъпността на сградата за множество дейности с
деца и възрастни. Ще има зали за срещи и обучения, малка библиотека за правата на
децата, кафетерия. която ще обслужва посетителите. Освен това ще има малък хостел и
хотелско наставяните за дена и възрастни, идващи от страната, като всичко това ще се
управлява като социално предприятие. Ще има целогодишна програма за деца и семейства
в която НПО на територията на София ще предоставят различни свои проекти, дейности
и програми за деца и родители. В Къщата ще има вътрешни и външни пространства за
спорт и интерактивни дейности. Застроена площ на сградата е 4 482 квадратни метра
С писмо № СОА21-КЦО1-51508/1/09.07.2021 г. от главния архитект на Столична
община в отговор на запитване на фондацията за освобождаване от такса, се посочва, че
направеното искане от страна на Сдружението не попада в приложното поле на чл. 63. ал.
I и 2 от I 1аредбата. тъй като по този ред се освобождават от такси за извършени технически
услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и
Българския червен кръст, както и лицата, които са внесли са внесли за съгласуване и/или
одобряване инвестиционни проекти и/или са поискали разрешение за строеж за саниране
на цели жилищни сгради или общежития - ремонт, при който се подобрява
експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на
експлоатацията й.

След като законът и подзаконовата нормативна уредба не допускат възможност от
освобождаване от такса, предлагаме на Столичния общински съвет да приеме решение
съгласно приложения проект, с което Фондация ..Асоциация за развитие на София" да
стане партньор в изграждането на Къща на децата, съвместно с Национална мрежа за
децата. Във връзка с това, да се даде съгласие и да се кандидатства със съвместен
интегриран проект за строителство и оборудване по Оперативна програма ..Регионално
развитие" или Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на
Къщата на децата. Да се даде съгласие за одобряване на разход от бюджета на Столична
община на стойност 62 751.22 лв. (шестдесет и две хиляди, седемстотин петдесет и един
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лева и 22 стотинки) с което да се покрие таксата за издаването на визата за проектиране и
разрешението за строеж за Къщата на децата в гр. София.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. проект на решение на Столичния общински съвет.
2. писмо № СО.А21 -КЦО1 -33921 /30.06.2021 г.

г

/МАЛИНА едрева/
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ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет

от

20__ година

За Одобряване на партньорство относно съвместна дейност за изграждане и
оборудване на ..КЪЩАТА НА ДЕЦАТА В СОФИЯ"

На основание чл.21. т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ
РЕ Ш И :

СЪВЕТ

Дава съгласие Фондация ..Асоциация за развитие на София” ЕИК 1759415S4. да
стане партньор в изграждането на Къща на децата, съвместно със Сдружение
..Национална мрежа за децата". ЕИК 175121020.
2. Дава съгласие на Фондация ..Асоциация за развитие на София" да кандидатства
със съвместен интегриран проект за строителство и оборудване по Оперативна
програма ..Регионално развитие" или Националния план за възстановяване и
устойчивост за изграждане на Къщата на децата.
3. Одобрява разход от бюджета на Столична община на стойност 62 751.22 лв.
(шестдесет и две хиляди, седемстотин петдесет и един лева и двадесет и две
стотинки) в полза на Фондация ..Асоциация за развитие на София", с който да се
покрие таксата за издаването на визата за проектиране и разрешението за строеж
за Къщата на децата в гр. София.
I (астоящото решение е прието на___ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
20__ г.. Протокол №от
20__ г. и е подпечатано
с официалния печат на Столичния общински съвет.
I.

Председател на Столичния общински съвет:...................................

Георги Георгиев
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