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ОТНОСНО: Закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. 
Широка лъка ул. „Люлката“ №1,капацитет 15 места и разкриване на Център за работа с деца 

на улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга, капацитет 20 места. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Домът за деца, лишени от родителска грижа “Катя Ванчева“ с. Широка лъка е  специализирана 

институция за деца в риск. Открит е на 01.09.1968 г. с решение на ОНС – гр. Смолян. Към 

момента, капацитетът на институцията е 15 деца от 7 до 14 годишна възраст. 

Домът предоставя седмична грижа.  За отглеждането  и възпитанието  на децата се грижи екип 

от  10 човека. Децата ползват психологични, социални и логопедични  услуги от Центъра за 

обществена подкрепа – гр. Смолян. 

С приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България” основната цел е гарантиране право за отглеждане на децата в семейна 

среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. 

Процесът  на деинтитуционализацията на децата,  започна през 2009г. и предстои извеждане на 

всички деца от институции до 31.12.2020г. 

Конкретните подцели  на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата 

в Република България” са: 

1) нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово осигуряване на широк 

спектър от услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки на добрите практики и 

привличайки иновативни подходи; 

2) повишаване капацитета в системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефективно 

разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето, 

доставчиците на услуги и осигуряване на адекватен професионален капацитет за ефективното 



функциониране на системата; 
3) закриване на 137 институции за деца в рамките на 15 години считано от приемането на 

документа; 

4) недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа от 

всякакъв тип след приключване на реформата.   

Планът за действие за изпълнение на Нионалната стратегия „Визия за 

деиацнституционализация на децата в Република България” е приета с Протикол № 42.22 от 
заседанието на Министерския съвет на 24 ноември 2010 г. 

Мониторинговият доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия 

„Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода ноември 2010 г. 
- юни 2011 г. е приет с Протокол № 40.26 от заседанието на Министерския съвет на 26 

октомври 2011 г. 

Вторият мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода юни 

2011 – юни 2012 г. е приет с Протокол № 34.30 от заседанието на Министерския съвет на 12 

септември 2012 г. 

Третият мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода юли 

2012 – юни 2013 г. е приет с Протокол № 51.19 от заседанието на Министерския 

съветна 18декември 2013г. г. 
 

Актуализиран е план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република България“ е приет с Решение № 859 на 

Министерския съвет от 13 октомври 2016 г. 

С цел да се отговори на така действащия план за действие в изпълнение на Националната 

стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“,Община 

Смолян следва да предприеме действия по закриване на : Дом за деца, лишени от родителска 

грижа “Катя Ванчева“ с. Широка лъка и разкриване на Център за работа с деца на 

улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга. 

Иновативната услуга, Центъра за работа с деца на улицата/седмична грижа/, е с капацитет 20 

места. 

Целта на работата на ЦРДУ/седмична грижа/-Иновативна услуга  е да предотврати ранното 

отпадане от училищната система ,неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и 

младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. 

Чрез предоставяне на седмична грижа и осигуряване на комплекс от здравни, социални и 

образователни услуги, насочени към децата и техните семейства, Центъра за работа с деца на 

улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга , цели да изгради сигурна и стабилна семейна 

среда, укрепи взаимоотношенията между деца и родители им и да стимулира личностното, 

физическото и душевно развитие на децата, съобразно възрастта и интересите им .  

В допълнение , Центъра за работа с деца на улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга   се 

стреми към превенция и прекратяване на всякакви форми на експлоатация на труда, насилие и 

противообществени прояви сред деца и младежи. 

В дългосрочен план, подобряването на образователните и професионални възможности на 

децата и родителите компетенции на семействата им , ще допринесе значително за устойчивото 



развитие на ромската общност и разкъсването на порочния кръг на междупоколенческа  

бедност. 

Целевата група на Социалната услуга- Център за работа с деца на улицата- Иновативна 

услуга ,са деца от 4 до 14 годишна възраст, техните семейства и близкото обкръжение от 

маргинализирани или други общности, които са идентифицирани като деца в риск, 

застрашаващ живота, здравето и правилното им физическо и психическо развитие, с риск за 

отпадане  от образователната система и социално неглижиране.  

Материалната база на ЦРДУ/седмична грижа/ -Иновативна услуга , е реновирана и разполага с 

пет апартамента-тип “Мезонети“.  Спалните  помещения  са оборудвани  с легла, нощни 

шкафчета и гардеробчета за всяко дете.  Към всеки мезонет  има изградени самостоятелни  бани 

и тоалетни.  

Изпълнени са изискуемите стандарти за качество, безопасност и сигурност ,с което отговаря за 

нуждите за функционирането на Център за работа с деца на улицата /седмична грижа/- 
Иновативна услуга. 

В непосредствена  близост  е ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ и детска  градина "Детелина" - с. 
Широка лъка, където децата ще учат. Ще се организира и извънучилищната  работа на децата.  

За обслужването и функционирането на ЦРДУ/седмична грижа/- Иновативна услуга, ще се 

определи численост на персонала в съответствие с Методиката за определяне на длъжностите 

на персонала  в специализирани институции, утвърдена  със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. 
на Министерството на труда и социалната политика.  

На база нормативните разпоредби и във връзка с гореизложеното ,следва да бъде закрит Дом за 

деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. Широка лъка с капацитет 15 места и 

разкриване  на Центъра за работа с деца на улицата/седмична грижа/- Иновативната услуга с 

капацитет 20 места. 

Въз връзка с горепосоченото и на основание чл.21 ал.1  т.23 и чл.27 ал.3 от Закона за 
месното самоуправление и Месната администрация/ЗМСМА/,чл.36 ал.2 т.9  и чл.36в 

ал.3 т.1от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане /ППЗСП/ и 

във връзка приетата Нионалната стратегия „Визия за деинституционализация на децата 

в Република България”и въз основа на обстоятелствата  и фактите, изложени в 

докладната записка, предлагам на Общинския съвет-Смолян да вземе следното , 

                                                     Р Е Ш  Е Н  И Е : 

 

1.Дава съгласие за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя 

Ванчева“ с. Широка лъка ул. „Люлката“ №1,капацитет 15 места ,като настоящето 

решение влиза в сила от 01.01.2021г. 

 

2.Дава съгласие за разкриване на иновативна услуга Центъра за работа с деца на 

улицата/седмична грижа/-Иновативната услуга, като настоящото решение влиза в сила от 
01.01.2021г. 

 



3.Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за 

финансирането на социалната услуга: Центъра за работа с деца на улицата/седмична 

грижа/-Иновативната услуга по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга 

от Държавния бюджет, като Държавно делегирана дейност.  

 

4.Възлага на Кмета на Община Смолян да актуализира Годишния план за развитие на 

социалните услуги през 2020 г.-2021 г. ,в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните 

услуги в Община Смолян 2016-2020г.,в честта “Социални услуги предоставяни за 

деца/младежи и техните семейства.  

Във връзка с това Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. Широка лъка 

ул.„Люлката№1,капацитет 15 места ,вписан под № 10  в табличната част на Годишния план за 

развитие на социалните услуги, да се заличи и на негово място да се впише: иновативна 

услуга Центъра за работа с деца на улицата/седмична грижа/,капацитет 20 места. 

 

Вносител:/ п / 

НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

 

 

 

 


