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ОТНОСНО:  Даване на съгласие за присъединяване на социалната услуга от резидентен 
тип – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 12, с адрес: 
гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. „Христо Христов“ № 31 към Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства е създаден с Решение № 752 на 
Общински съвет – Смолян от 23.08.2011 г. В Комплекса са обединени социалните услуги – 
Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано 
жилище, които се управляват от Фондация „Международна социална служба – България“  

(МСС-България). 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е социална услуга, 

която предоставя грижи на деца от 3 до 12 години и от 15.06.2015 г. също е възложена за 
управление на Фондация „Международна социална служба – България“ съгласно договор № 
ОДЗ-15.06-1/15.06.2015 г. 

Включването на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3-12 г. 
към Комплекса ще допринесе за още по-добрата координация на работата, за оптималното 
управление на материалните, трудовите и финансовите ресурси на четирите социални 
услуги. Освен това чрез възможността за взаимозаменяемост на екипите повече 
специалисти ще могат да са в полза на децата от различните услуги с цел предоставяне на 
качествена грижа на потребителите. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 18а, ал. 1 и 3 от 
Закона за социално подпомагане във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 4, буква „аа“ от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане предлагам на Общински съвет 
– Смолян, да вземе следното 
            
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

I. Дава съгласие за присъединяване на социалната услуга от резидентен тип – Център 
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 12, с адрес: гр. Смолян, 
кв. Каптажа, ул. „Христо Христов“ № 31 към Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства. 



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

на социалните услуги през 2018 г. в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Смолян 2016-2020 г., в частта „Социални услуги предоставяни за 
деца/младежи и техните семейства, като под наименованието на „Център за настаняване от 
семеен тип  за деца без увреждания“  3-12 год.,  вписан под №8 в табличната част се добави: 
„част от Комплекс за социални услуги за деца и семейства“  
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