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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 промяна на броя на потребителите на Център за настаняване от семеен
тип за деца без увреждания „Детство“ с адрес: гр.София, ул. „Охридско езеро“ № 2 от 6 места на 8 места,
считано от 01.08.2022г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 46 от 14.02.2013г. Столичният общински съвет разкрива социалната услуга Център за
настаняване от семеен тип „Детство“ – държавно делегирана дейност, при провеждане на конкурс. С
Решение № 794/ 04.12.2014г. Столичният общински съвет навсякъде думите в Решение № 46 се заменят с
думите Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Детство“. С Решение
№17/19.11.2015г. Столичният общински съвет изменя Решение № 46 от 14.02.2013г. и определя мястото на
предоставяне на услугата в сграда с РЗП 269,70 кв.м. в гр.София, ул. „Охридско езеро“ № 2. С Решение №
182/05.04.2018г. Столичния общински съвет променя наименованието в т.34 от Център за настаняване от
семеен тип за деца/младежи без увреждания „Детство“ на Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания „Детство“.
Със Заповед № РД01-477/22.04.2013г. изпълнителният директор на Агенцията за социално
подпомагане (Изп. дир. на АСП) разрешава откриване на горецитираната социална услуга, считано от
01.06.2013г., с капацитет 6 места.Със Заповед № 12/08.01.2015г. Изп. дир. на АСП изменя Заповед № РД01477/22.04.2013г., относно промяна в частта наименование/целева група.
Със Заповед № РД01-1803/17.12.2015г. Изп. дир. на АСП изменя Заповед № РД01-12/18.01.2015г., относно
промяна в частта на адреса.
След проведен и спечелен конкурс Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
(ЦНСДБУ) „Детство“ се управлява от Фондация “За Нашите Деца“. Сключен е договор за възлагане на
социални услуги между Столична община и фондацията с рег. № СОА19-ДГ56-1311/13.12.2019г. със срок
от 5 (пет) години, който влиза в сила от 21.12.2019г. Социалната услуга се помещава на адрес: гр.София,
ул. „Охридско езеро“ № 2 – собственост на фондацията.
ЦНСТДБУ „Детство“ е специализиран за резидентна грижа за деца в риск до 7 години без
увреждания. В социалната услуга се работи по програми за пълно задоволяване на базовите и
индивидуални потребности на децата, извършват се дейности за обучение и развитие, социализация,
преодоляване на травми в ранна детска възраст, реинтеграция и напасване в биологично или приемно
семейство. Центърът осигурява комплексен и интегриран подход при работата със случаите на децата,
както и намиране на дългосрочни решения за отглеждането им в семейна среда.
Социалната услуга е разположена в едноетажна новопостроена самостоятелна къща от 270 кв.м
разгъната площ, която разполага с дворно място. Помещенията в ЦНСТДБУ„Детство“ отговарят на всички
изисквания за безопасност и сигурност. Разпределението на пространството в жилището е съобразено с
конкретните потребности на децата.
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Увеличаването на капацитета с 2 допълнителни бройки няма да наложи реконструкция, тъй като
услугата разполага с едно допълнително помещение със собствена баня и тоалетна, което към момента при
необходимост се ползва от болни деца.
В настоящият момент екипа включва: ръководител – 1 бр, социален работник – 1 бр . и детегледачки – 9
бр. Числеността на екипа, както и неговата подготовка, специализация и експертиза могат да поемат
увеличение на капацитета, като дневната грижа за децата се обезпечава от 3 души, а нощната от 2-ма, което
е изцяло в нормите на стандартите за качество на услугата. Екипът се подкрепя ежемесечно с 2 групови и
по 2 индивидуални супервизии. Осигурени са индивидуални и групови консултации на екипа със
специалисти по конкретните случаи на децата – психолози, логопеди, специални педагози, рехабилитатори.
В Столична община е постъпило писмо с вх.№ СОА22-НЦ62-395/ 09.05.2022г. от г-жа Иванка
Шалапатова – изпълнителен директор на фондация “За Нашите Деца“ с искане за увеличаване капацитета
на ЦНСДБУ „Детство“ от 6 на 8 места.
На основание чл.85, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги кмета на
Столична община е изпратил до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Заявление
(изх. № СОА22-НЦ62-395-(1)/30.05.2022г.) за иницииране на производство по издаване на заповед за
предварително одобрение за промяна на броя на потребителите на Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания „Детство“ от 6 на 8 места.
В Столична община е постъпило писмо с вх. № СОА22-НЦ62-395-(2)/ 17.06.2022г., с приложена
Заповед № РД01-1031/15.06.2022г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за
предварително одобрение за промяна на броя на потребителите на социалната услуга Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“ от 6 на 8 места, считано от 01.08.2022г.
С промяна на броя на потребителите на ЦНСТДБУ „Детство“ от 6 на 8 места ще се гарантира в
максимална степен достъпът на повече деца в риск до ефективни и качествени услуги и ще получат равен
шанс за развитие и щастливо детство.
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.

Заповед за ЦНСТ
Детство.docx
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Йорданка Фандъкова

Йорданка Фандъкова
кмет на Столична община
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova

Съгласували чрез АИССО:
Р. Стоянова – зам.-кмет на направление „Правен и административен контрол“
Кр. Кръстев – за зам.-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, съгл. Заповед
№ СОА22-РД15-2390/06.07.22 г., изм. със Заповед №СОА22-РД15-2498/14.07.22 г.
Д. Барбалов, зам.-кмет „Финанси и здравеопазване“
М. Андриянова, ст. юрисконсулт в отдел „Правна координация“ 14.07.2022г.
С.Ангелова, за директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
(съгл.Заповед № СОА22-РД15-2447/11.07.2022г.)
Р.Кузманова – главен счетоводител 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: 11.07.2022г.
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ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
Относно: Приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Център за настаняване от семеен
тип за деца без увреждания „Детство“ с адрес: гр.София, ул. „Охридско езеро“ № 2 от 6 места на 8 места,
считано от 01.08.2022г.
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 във връзка с увеличаване
броя на децата в риск, нуждаещи се от резидентна грижа, считано от 01.08.2022 година:
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде променен броят на потребителите на разкрития Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания „Детство“ с адрес: гр.София, ул. „Охридско езеро“ № 2 от 6 места
на 8 места, считано от 01.08.2022г.
2. Финансирането на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
„Детство“ с адрес: гр.София, ул. „Охридско езеро“ № 2, с капацитет 8 места, считано от 01.08.2022г.
да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния
бюджет чрез общинския бюджет, 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 __________ 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/
Юрист от Администрацията на СО:

X
В. Георгиева
гл.юрисконсулт в дирекция "СУДВ"
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