
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 
ОТНОСНО: Промяна наименованията на социални услуги от резидентен тип държавно 

делегирана дейност: „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“  

3-12 год., с адрес: гр. Смолян, кв.“Каптажа“, ул. “Христо Христов“ №31, капацитет 12 и 

„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“  13-18 год., с адрес: 

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

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
  

 На територията на Община Смолян функционират „Център за настаняване от семеен 

тип за деца/младежи без увреждания“  3-12 год. и „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания“ 13-18 год.  

 Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 

увреждания“  3-12 год. първоначално се предоставя по проект „Чрез по-добра грижа към 

успешно социално включване на деца и младежи в риск от област Смолян“ съвместно между 

Община Смолян и Фондация „Международна социална служба – България“  от 1 януари  

2014 г. След приключване на проекта, със Заповед № РД01 – 605/27.03.2015 г. на Агенция за 

социално подпомагане, социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания“ 3-12 год., се предоставя,  като държавно делегирана дейност. 

От 15.06.2015 г. услугата е възложена за управление на Фондация „Международна социална 

служба – България“ (МСС-България),  съгласно договор № ОДЗ-15.06-1/15.06.2015 г. 

 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ 13-18 год. е 

разкрит със Заповед №РД01-86/25.01.2010 г. на Агенция за социално подпомагане, като 

държавно делегирана дейност. 

 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“  3-12 год. и 

„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ 13-18 год. са 

социални услуги от резидентен тип, в които се осигурява жизнена среда близка до семейната 

за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Социалните 

услуги, които се предоставят на потребителите включват: осигуряване на сигурна и 

безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на децата/младежите, 

консултиране и информиране, задоволяване на образователните потребности, включване на 

децата/младежите в дейности, формиращи умения за самостоятелен живот и подготовка за 

интеграция. 

 



         С Постановление №288 от 4 ноември 2016 г., обн. ДВ, бр.89 от 11 ноември 2016 г., 

изменено и допълнено с Постановление №34 от 16 февруари 2017 г., обн. ДВ, бр.17 от 21 

февруари 2017 г., и Постановление №246 от 2 ноември 2017 г., обн. ДВ, бр.89 от 7 ноември 

2017 г., Министерският съвет приема изменения и допълнения на Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) с цел прецизиране на по-голямата част от 

дефинициите на социалните услуги в съответствие с тяхната динамика през годините и 

възможността да предоставят по-широка и гъвкава подкрепа. Голяма част от социалните 

услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги държавно 

делегирана дейност се диференцират съобразно целевата група потребители и се променят 

наименованията им.  

Съгласно §11 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление №246 от 

2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане е необходимо до 30 април 2018 г. кметовете на общини да 

предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за 

промяна на наименованието/наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата 

и местни дейности, в съответствие с регламентираните социални услуги в чл.36 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.  

Според чл.36, ал.2, т.4, буква „аа“ от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане новата дефиниция на социалната услуга от резидентен тип „Център за 

настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ е „Център за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания“. 

Според определението дадено в допълнителните разпоредби на ППЗСП  "Младежи" 

са лица на възраст от 18 до 35 години включително. Целевата група потребители на „Център 

за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ 3-12 год. са деца от 3 до 12 

години, а на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ 13-18 

год. са деца от 13-18 години и не се предвижда промяна на целевите групи потребители. Във 

връзка с това и с цел да се отговори на нормативните изисквания, относно по-точното 

дефиниране и определяне на целевата група потребители, Община Смолян следва да 

предприеме действия по преименуване на „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания“  3-12 год. в „Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания“ 3-12 год. и на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 

увреждания“ 13-18 год. в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-

18 год. 

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

самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.2, т.4, буква „аа“ и чл.36в, ал.3, т.1 във 

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

изпълнение на §11 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление №246 от 2 

ноември 2017 г. за изменение и допълнение на 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 промяна наименованието на социална услуга от резидентен тип 

„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“  3-12 год. с адрес: 

гр. Смолян, кв. “Каптажа“, ул. “Христо Христов“ №31 и капацитет 12 потребителя, в 

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 3-12 год. с адрес: гр. Смолян, 

кв. “Каптажа“, ул. “Христо Христов“ №31 и капацитет 12 потребителя, като настоящото 

решение влиза в сила от 02.05.2018 г. 

 

 



II. Дава съгласие за промяна наименованието на социална услуга от резидентен тип 

„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“  13-18 год. с адрес: 

гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №30, ет.1 и капацитет 12 потребителя в „Център за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 год. с адрес: гр. Смолян, ул. “Дичо 

Петров“ №30, ет.1 и капацитет 12 потребителя, като настоящото решение влиза в сила от 

02.05.2018 г. 

 

III. 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. 

 
IV. 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 „Център за настаняване от семеен тип  за 

деца/младежи без увреждания“  3-12 год.,  вписан под №8 в табличната част се преименува 

на  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“  3-12 год. и „Център за 

настаняване от семеен тип  за деца/младежи без увреждания“  13-18 год., вписан под №7 в 

табличната част се преименува на  „Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания“  13-18 год. 

 

 

 

 

Вносител: / П / 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


