
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 
ОТНОСНО: Закриване на социална услуга от резидентен тип държавно делегирана дейност 

– „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г., с капацитет 12, с 

адрес: гр.Смолян, ул.“Дичо Петров“ № 30, ет. 1   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  

 С Решение №670 на Общински свет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 

06.02.2018 г. се променя 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 

Съгласно Заповед №РД01-0401/16.03.2018 г. на Агенция за социално подпомагане, с 

която е разпоредена промяната на целевата група на Центъра, към момента на територията 

на Община Смолян функционират три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания: 

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 14, с адрес – 

гр. Смолян, кв. Устово, ул. “Атанас Беров“ №8;  

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) 

13-18 г., с капацитет 12, с адрес – гр.Смолян, ул. “Дичо Петров“ №30, ет.1(сграда на 

Ученическо общежитие); 

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3-12 г., с капацитет 12, с 

адрес – гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. “Христо Христов“ №31. 

Съществуването на три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

не отговаря на потребностите на местната общност и на децата, жители на територията на 

нашата община. Налице е обективна невъзможност да бъде достигнат капацитета на трите 

услуги, поради това, че липсват достатъчно потребители не само от община Смолян, но и от 

област Смолян, нуждаещи се от резидентен тип грижа. Към 31.03.2018 г. в ЦНСТДБУ 13-18 

г. на ул.“Дичо Петров“ №30 са настанени 11 деца, от които само 4 са от област Смолян – 3 от 

община Смолян и 1 от община Чепеларе. Отново към 31.03.2018 г. в ЦНСТДБУ 3-12 г. на 

ул.“Христо Христов“ №31 са настанени 10 деца, от които отново 4 са от област Смолян – 2 

от община Смолян и 2 от община Доспат. Във връзка с промяната на целевата група на 

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания на ул.“Атанас Беров“ 

№8, който става услуга за деца без увреждания, децата/младежите с увреждания са изведени 

от Центъра при стриктно спазване принципа за защита правата и интересите на всяко 

дете/младеж и са настанени в други подходящи и индивидулно съобразени с нуждите на 

всеки потребител услуги на територията на Република България. 

 



 

 

 

Както е видно повечето от настанените в двата Центъра деца не са от региона, а 

идеята на тези услуги е потребителите  да са в близост до биологичните си родители с цел да 

се работи по реинтегрирането им. 

Проблемът с обезпечаването на трите Центъра с необходимите не само специалисти, 

но и персонал продължава да съществува. Трудно е да се осигурят хора с нужните качества, 

които да са мотивирани и да искат да работят в тези  услуги, имайки предвид спецификата на 

работата и не на последно място ниското заплащане. Липсват достатъчно на брой и 

квалифицирани кадри, които да оказват нужната и качествена 24 часова грижа на 

потребителите в тези три Центъра. 

Предвид горепосоченото Община Смолян счита за  целесъобразно  закриването на  

социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г., с 

капацитет 12, с адрес – гр.Смолян, ул. “Дичо Петров“ №30, ет.1.  

Материалната база и оборудването на ЦНСТДБУ на ул.“Дичо Петров“ в сградата на 

Ученическо общежитие са амортизирани и остарели. Освен това, помещаването на Центъра в 

сграда на Ученическо общежитие не се доближава в пълна степен до среда близка до 

семейната, каквато е нужна за пълноценното израстване и развитие на настанените 

потребители. В Общежитието са настанени  ученици от различни общини на Област Смолян 

от 7 до 12 клас, записани в средните училища и гимназии в Община Смолян. През годините 

на функционирането на Центъра се е стигало до  напрежение и конфликтни ситуации между 

двете групи потребители. 

Сградата на Центъра в кв. Устово, ул.“Атанас Беров“ №8 изградена и завършена с 

финансовата помощ на две оперативни програми е самостоятелна, нова, с много добра 

материална база и оборудване в съответствие с предназначението – за предоставяне на 

социална услуга от резидентен тип, въведена в експлоатация с Удостоверение № 

5/16.01.2014 г. Чрез преместването на децата там ще се осигури едно по-високо качество на 

предоставяната услуга и най-вече, комфортно, спокойно, безопасно и защитено място, 

доближаващо се в най-пълна степен до семейната среда за живот. 

За горепосочените намерения Община Смолян получи положителното становище на 

Агенция за социално подпомагане. С писмо с Вх.№ДЛ010872-001/21.12.2017 г. се казва, че 

след извеждане на децата от Центъра за деца/младежи с увреждания в кв.Устово и 

настаняването им в други подходящи услуги, съблюдавайки строго правата и интересите на 

всеки потребител …„Впоследствие могат да се предприемат действия в посока 

преместване на децата от ЦНСТДБУ при стриктно спазване регламента на Закона за 

закрила на детето, а след окончателното извеждане и на последното дете, да предприеме 

стъпки за закриване на ЦНСТДБУ, ул.“Полк.Дичо Петров“ №30, ет.1“ 

Към момента са предприети действия по преместването  на потребителите от  

Центъра на ул. “Дичо Петров“  в сградата на Центъра в кв.Устово, който вече е социална 

услуга за деца без увреждания. Това ще даде възможност на децата да ползват една по-добра 

и нова материална база предназначена за предоставянето на резидентен тип услуга. 

За закриването на социалната услуга: Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания на ул. “Дичо Петров“ Община Смолян получи положително становище с писмо 

с Вх.№ДЛ001215-003/26.04.2018 г. и от Държавна агенция за закрила на детето, според 

което: „Държавната агенция за закрила на детето изразява своето принципно 

положително становище за закриване на Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания 13-18 г., с адрес: гр.Смолян, ул.Дичо Петров, №30, ет.1, при 

условие, че бъдат създадени план и организация, гарантиращи качествено протичане на 

процеса по закриване, основан на индивидуален подход и защита на правата и интереса на 

всяко дете и младеж.“ 

 

 

 



 

 

 

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

самоуправление и местната администрация  и чл.36в, ал.3, т.1 във връзка с чл.36в, ал.1, т.2 от 

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  

            

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

I. Дава съгласие за Закриване на социална услуга от резидентен тип държавно 

делегирана дейност – „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г. 

с капацитет 12, с адрес: гр.Смолян, ул.“Дичо Петров““ №30, ет. 1, като Решението влиза в 

сила след изтичане на законоустановения срок за обжалването му. 

 

II. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави настоящото Решение на 

Общински съвет – Смолян, пред Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Смолян, за 

изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на 

чл.36в, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

 
III. 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 извърши следната промяна:  

Да се заличи  за последните две тримесечия на 2018 г. „Център за настаняване от 

семеен тип  за деца без увреждания“ 13-18 г., с капацитет 12 места,  намиращ се на адрес: 

гр.Смолян, ул. “Дичо Петров“ №30, ет.1, вписан под №7 в табличната част на Годишния 

план. 

 

 

Вносител: 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ / П / 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

 

 

 

 

 

 


