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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Приемане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център
за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) (ДЦПЛУ) с адрес:
гр.София,
от 30 на 60 места,
считано от 01.08.2022 г. и допълване мястото, на което ще се предоставят част от дейностите
включени в ДЦПЛУ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение №
от 26.03.2015г. на Столичен общински съвет е разкрита социалната
услуга Дневен център за хора с интелектуални затруднения – държавно делегирана дейност,
считано от 01.04.2015 г. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане
издава Заповед с рег. № РД01-842/19.05.2015 г, с която потвърждава създаването на
горецитираната социална услуга, считано от 01.06.2015 г., с капацитет от 30 места.
След проведен и спечелен конкурс, Дневният център за пълнолетни лица с увреждания (с
приоритет интелектуални затруднения) се управлява от Фондация “Светът на Мария“, съгласно
сключен договор за възлагане на социални услуги между Столична община и фондацията с рег.
№ СОА18-ДГ50-936/12.06.2018г. със срок от 5 (пет) години.
Социалната услуга се помещава на адрес: гр.София,
– собственост на фондацията, с капацитет 30 места.
В Столична община постъпи писмо с вх. № СОА22-НЦ62-258-(1)/01.04.2022г. от г-жа
Миряна Сирийски – директор на фондация „Светът на Мария“, с искане за увеличаване
капацитета на ползвателите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет
интелектуални затруднения) от 30 на 60 места и разширяване на предлаганите дейности. От
аргументацията, относно необходимостта от увеличение, става ясно, че към март 2022 г., в
Дневния център социална подкрепа получават 37 човека, а общо 52 – ма са ползвали услугата в
изминалите години. От тях с 14 потребители има сключени договори и работят в подкрепена
заетост, 25 човека се включват в трудови практики към организации, фестивали и културни
институции („Музейко, Национален дворец на културата, София филм фест, Асоциация за
развитие на София и др.). Всички ползватели на услугата постигат съществен напредък в
уменията си за независим живот и социално справяне, и се включват в редица културни,
образователни, спортни и застъпнически дейности.
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Към месец март 2022 г. 46 човека с интелектуални затруднения са заявили желание за
ползване на социалната услуга и са вписани в листа на чакащите, те са основно младежи,
завършили училище с ресурсна подкрепа (с разстройства от аутистичния спектър, синдром на
Даун и др.). Има чакащи хора с увреждания и в по-напреднала активна възраст, които поради
различни обстоятелства, не са ползвали социална услуга, но имат нужда да се реализират и
развиват в дейности, съобразно техните способности. При настоящия капацитет Дневният
център не е в състояние да обхване нуждаещите се хора.
На основание чл. 85, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги,
кметът на Столична община е изпратил до изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане заявление изх. № СОА22-НЦ62-258-/2/18.04.2022 г. за иницииране на производство
по издаване на заповед за предварително одобрение на увеличаване капацитета на Дневен център
за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения), от 30 на 60 места.
В Столична община постъпи писмо с вх. № СОА22-ДИ05-1402/03.05.2022 г., с приложена
Заповед № РД01-0703/29.04.2022г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане за предварително одобрение за промяна на броя на потребителите на социалната
услуга от 30 на 60 места, считано от 01.06.2022 г.
С Решение №
по Протокол №75 от 18.04.2019 г. на Столичен общински съвет, прието
по доклад № СОА19-НЦ62-147/26.04.2019г. е предоставено на Фондация „Светът на Мария“ за
безвъзмезно ползване на помещения в бившия ДДДЛРГ „Асен Златаров“ и настоящ Социален
парк (
), в която е обособена „Учебна кухня“, като
център за развитие на трудови умения. Трудовият център разполага с напълно оборудвана и
сертифицирана професионална кухня за провеждане на трудова практика, битови дейности и
градинарство. В него вече се провежда трудова практика на част от младежите, които посещават
Дневния център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения).
Материалната база отговаря на изискванията за специализирана среда и предоставя
необходимите условия, потребителите на социалната услугата, да могат да участват в дейности
по дневна грижа, трудотерапия, рехабилитация, обучение за придобиване на умения,
информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, включване в трудовия център
„Учебна кухня“, мобилна работа в общността в реална работна среда.
Предвид увеличената потребност от предоставяне на дневна грижа за пълнолетни лица с
интелектуални затруднения, разширяването на дейностите на Дневния център, Фондация
„Светът на Мария“, в своето писмо предлага част от дейностите, които се предоставят в Дневния
център, помещаващ се на адрес: гр. София,
да се реализират на адреса на Трудовия център, а именно: гр. София,
В тази връзка, от страна на Столична община е подадено запитване с рег. № СОА22ДИ05-1402-/1/14.03.2022 г. до Агенция за социално подпомагане, в чийто отговор се отбелязва,
че не се налага промяна или допълване на административния адрес на предоставяне на
социалната услуга, а единствено да бъде отразено в Решение на Столичен общински съвет, че
обособената като център за развитие на трудови умения „Учебна кухня“, функционираща на
адрес гр. София,
е част от дейностите, които се
предоставят в ДЦПЛУ (с приоритет интелектуални затруднения).
С увеличаване броя на потребителите на Дневния център ще се отговори на нарасналите
потребности на хората с интелектуални затруднения за развиване на трудови умения и независим
живот, социално включване и трудова реализация, което съответства на обществения интерес и
стратегически документи в областта на хората с увреждания.
Допълнителният капацитет ще позволи да се назначат социални работници, трудови
наставници, трудотерапевти, психолог и др. при спазване на методическите изисквания за
численост на персонала. По този начин ще бъде обезпечено провеждането на дейностите по
дневна грижа, трудотерапия, рехабилитация, обучение за придобиване на умения, информиране
и консултиране, застъпничество и посредничество и включването на потребителите в трудовия
център - „Учебна кухня“ и мобилна работа в общността в реална работна среда.
С цел да се отговори на реалните потребности на хората с интелектуални затруднения на
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територията на Столична община, е необходимо да се увеличи капацитетът на социалната услуга
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) от 30
на 60 места и да се допълни мястото, на което ще се предоставят част от дейностите, които са
включени в ДЦПЛУ (с приоритет интелектуални затруднения) в обособената като Център за
развитие на трудови умения „Учебна кухня“, функционираща на адрес: гр. София,
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.
Приложение:

проект на реш ение.docx

Заповед №
писмо АСП за
РД01-0703 от 29.04.2022
промяна
на АСП.doc
на адреса.pdf

С УВАЖЕНИЕ
12.7.2022 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova

Съгласували чрез АИССО:
Р. Стоянова – зам.-кмет на направление „Правен и административен контрол“
А. Атанасова – зам.-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“
Д. Барбалов, зам.-кмет на направление „Финанси и здравеопазване“
Б. Личева – началник на отдел „Правна координация“
М. Андриянова, ст. юрисконсулт в отдел „Правна координация“ 08.07.2022г.
М. Йовчева, директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
Р. Димитрова - Кузманова – главен счетоводител в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
Ж. Джоджова, гл. 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:
Василена Петрова, гл.експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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 _________ 2022 година
За увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с
приоритет интелектуални затруднения) (ДЦПЛУ), с адрес: гр.София,
от 30 на 60 места, считано от 01.08.2022 г. и допълване мястото, на което ще
се предоставят част от дейностите включени в ДЦПЛУ.
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 и
нарастването на броя на потребителите, нуждаещи се от услуги за деца и младежи с увреждания
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде променен броят на потребителите от 30 на 60 на разкритата с Решение №
от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет и Заповед № РД01-842/19.05.2015г. на
изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, в съответствие със Заповед №
РД01-0703/29.04.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане, социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с
приоритет интелектуални затруднения), с адрес: гр. София,
считано от 01.08.2022г.
2. Дава съгласие част от дейностите включени в ДЦПЛУ (с приоритет интелектуални затруднения)
да се предоставят в обособената като Центъра за развитие на трудови умения „Учебна кухня“,
функционираща на адрес: гр. София,
3. Финансирането на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с
приоритет интелектуални затруднения), с адрес: гр. София,
с капацитет 60 места, считано от 01.08.2022 г. 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.
4. 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 __________
2022 г., Протокол № ______, точка _______ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния общински съвет:
/Георги Георгиев/

съгласувал юрист от Администрацията на СО:
В. Гергиева – гл. юрисконсулт в дирекция „СУДВ“
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