
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 
ОТНОСНО: Промяна на целевата група на социална услуга от резидентен тип „Център за 

настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, адрес гр. Смолян, кв. Устово, 

ул.”Атанас Беров” № 8, с капацитет 14 места, в „Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания“ 13-18 г., с капацитет 14 места  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Изграждането, оборудването и функционирането на Център за настаняване от семеен 

тип за деца/младежи с увреждания, намиращ се в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров“ 

№ 8, се извърши, чрез съчетаване на взаимно допълващите се възможности на две оперативни 

програми - ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-

2013. 

В рамките на проект „Подай ръка“, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/049, 

финансиран от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, в периода 16.02.2012 г. – 14.02.2014 г. бе 

изграден и оборудван Център за настаняване от семеен тип, въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 5/16.01.2014 г. 

След приключването на проект „Подай ръка“, финансиран от ОПРР, Община Смолян 

кандидатства пред ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 и в периода 01.08.2014 г. – 

30.11.2015 г. се реализира проект № BG051PO001-5.2.12-0064-С0001 „Дом и подкрепа за всяко 

дете“, чрез който се предоставяше услугата „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания“. Закупиха се необходимите материали и консумативи, назначен 

бе персонал на услугата, настаниха се деца и младежи с увреждания и се предоставяше 

качествена социална услуга в общността, напълно отговаряща на стандартите и критериите за 

предоставяне на социални услуги. В рамките на проекта през центъра преминаха общо 7 деца 

на различна възраст, с различна степен на увреждания и ниво на автономност. 

След финализирането на проекта социалната услуга „Център за настаняване от семеен 

тип за деца/младежи с увреждания“ продължи да се предоставя като държавно делегирана 

дейност, разкрит със Заповед № РД01-1798/17.12.2015 г. на Агенция за социално подпомагане. 

След проведен конкурс, на основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, 

чл.37 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, считано от 30.12.2016 г. 

социалната услуга се предоставя от Фондация „Международна социална служба – България“ 

(МСС-България). 

Към настоящия момент фондацията е изправена пред сериозни предизвикателства при 

предоставянето на услугата, за което са уведомени всички институции, касаещи 

функционирането на центъра. През годините на дейност на Центъра се проявиха множество 

инциденти, предизвикани от двама от настанените потребители, създадено е напрежение, 

както сред настанените деца и младежи, така и сред персонала на услугата. 

 



Един от потребителите проявява тежка форма на физическа агресия, като многократно 

е упражнявал насилие над децата и персонала. За периода от настаняването си е нанесъл 

тежък побой на три детегледачки, социален работник, две готвачки и две хигиенистки, като 

някои от тях бяха хоспитализирани за лечение. Последният инцидент придоби широка 

популярност и бе отразен както от местните, така и от национални медии. Негативната „слава“ 

на Центъра за настаняване за деца/младежи с увреждания се разнесе из града и проблемът с 

набирането и текучеството на персонал на услугата се задълбочи. 

В следствие на създадената негативна обстановка задържането на персонал на услугата, 

който да предоставя 24-часова грижа на настанените потребители, става изключително 

трудно. Налице е обективна невъзможност да се осигури квалифициран персонал, въпреки 

множеството публикувани обяви за набирането му. Все още няма хора, заявили желание да 

започнат работа в услугата или тези, които се информират за свободните работни места, 

отказват да започнат работа именно в този Център, имат нереалистични очаквания или са 

напълно неподходящи за работата. 

Към момента в Центъра продължава да се работи с намалена численост на персонала, 

като повечето от работещите не отговарят на изискванията за заеманата длъжност. Със 

заповед на изпълнителния директор на МСС-България,  специалист от ЦОП продължава да 

изпълнява функцията на ръководител. Всичко това създава сериозни затруднения за 

покриване на 24 часовия график от дежурства за осигуряване  на качествена 24-часова грижа и 

особено, когато трябва да се придружават потребители до болнични заведения. Липсата на 

квалифициран персонал влошава качеството на предоставяната услуга, а липсата на какъвто и 

да е персонал прави невъзможно реализирането и предоставянето на качествена 24-часова 

грижа, още повече, че потребителите в Центъра са със специфични нужди – деца/младежи с 

увреждания, за които се изискват специални грижи.  

Така създалата се ситуация води до наличие на висок риск за живота и здравето на 

децата и персонала, както и абсолютната обективна невъзможност Фондация „МСС-България“ 

като доставчик на услугата да продължи да осигурява качествена грижа, във връзка с което в 

Община Смолян е постъпило писмо с Вх. № ДЛ009341/05.10.2017 г. от „МСС – България“. 

Ситуацията ще остане непроменена дори и Община Смолян да продължи да предоставя 

услугата самостоятелно, кадровия проблем ще остане същият. Проведени бяха множество 

срещи, на които се обсъждаха и планираха разнородни мерки за подобряване положението на 

Центъра, РДСП – Смолян опита да намери подходяща услуга, в която да бъде преместен 

агресивният младеж, осигурено му бе специализирано лечение както в детска психиатрична 

клиника в София, така и в във Варна, Пловдив и Търговище и в местната психиатрична 

клиника в Смолян, но нито една от предприетите мерки не постигна успех. 

Във връзка с гореизложеното се налага да предприемем необходимите мерки по 

промяна на целевата група на потребителите на социалната услуга „Център за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи с увреждания“, като от услуга за деца/младежи с увреждания, 

центъра да предоставя услуги за деца  без увреждания. 

На територията на Община Смолян функционират три Центъра за настаняване от 

семеен тип – два за деца/младежи без увреждания и един с увреждания.  

Първият Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 13-18 г. се 

намира в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 30 (част от ет. 1 на Ученическо общежитие „Васил 

Димитров“) и е разкрит през 2010 г. Оборудването и състоянието на помещенията се нуждаят 

от подновяване и текущ ремонт.  

С промяната на целевата група на „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания“ ще се създаде възможност потребителите на услугата „Център за 

настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“13-18 г.  да бъдат преместени и да 

използват материалната база в центъра в кв. Устово, която е в много по-добро състояние и в 

голяма степен ще се подобри качеството на живот на настанените в този център деца. 

Чрез промяната на целевата група на „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания“ – от услуга за деца с увреждания в услуга за деца без увреждания 

ще се запази предназначението на сградата, изградена по проекта, и ще се спази основният 

ангажимент да не се променя предметът на дейност, който е „резидентна социална услуга“. 

Едновременно с това ще се спази и условието сградата да се ползва за предоставяне на 

социални услуги в общността за период не по-малък от 10 години.  



Чрез промяна на целевата група на „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания“ ще се осигури възможност за предоставяне на грижа за деца без 

увреждания в сигурна и защитена среда, за която Община Смолян притежава необходимия 

ресурс за осигуряване на качествена грижа. 

Относно потребителите на услугата „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания“, след като на всеки потребител  бъде изготвена индивидуална 

оценка на потребностите и след извършване на всички необходими нормативни изисквания и 

спазвайки стриктно изискванията на Закона за закрила на детето, със заповед на Дирекция 

„Социално подпомагане“, ще бъде настанен в друга социална услуга от резидентен тип с 

налични свободни места и отговаряща в най-голяма степен на специфичните му нужди и 

потребности, с оглед получаване на качествена и адекватна грижа от необходимите 

специалисти. Повечето от настанените деца/младежи в този Център не са от община Смолян, а 

именно това беше и идеята на тези центрове – да се създадат услуги, в които да се настанят 

деца от съответната община, за да бъдат в близост до биологичните си родители, да се работи 

по реинтегрирането им. 

Според становище на Агенция за социално подпомагане, постъпило с писмо с 

Вх.№ДЛ010872-001/21.12.2017 г., не съществуват нормативни пречки Община Смолян да 

предприеме действия за промяна на целевата група на „Център за настаняване от семеен тип 

за деца/младежи с увреждания“ от услуга за деца с увреждания в услуга за деца без 

увреждания. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.4 от Закона за социално подпомагане и 

чл.36в, ал.3, т.1 във връзка с чл.36в, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в докладната записка, 

предлагам на Общински съвет – Смолян да вземе следното мотивирано 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава съгласие за промяна на целевата група на социална услуга от резидентен тип 

„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, с капацитет 14 

места, с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 8  в „Център за настаняване 

от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г.“ , с капацитет 14 места, с адрес гр. 

Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 8,  като настоящото решение влиза в сила от 

01.05.2018 г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави решението на Общински съвет – 

Смолян пред Регионална дирекция “Социално подпомагане” – гр. Смолян за изготвяне 

на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на 

чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

 

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

социалните услуги на Община Смолян за 2018 г. в частта „Социални услуги, 

предоставяни за деца/младежи и техните семейства“, като №9: Център за настаняване 

от семеен тип  за деца/младежи с увреждания да се промени на  „Център за настаняване 

от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г..  

 

Вносител: 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 


