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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

ОТНОСНО: Закриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ –
държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ №10, капацитет 48 места и
разкриване на: Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“–държавно
делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ №10, капацитет 36 места и Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания–държавно делегирана дейност с адрес гр.Смолян,
ул. “Зорница“ №10, капацитет 12 места

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
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, „До 30 април 2018 г. кметовете на общини 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“ (ППЗСП).
На територията на Община Смолян, като държавно делегирана дейност функционира
Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“, открит със Заповед №РД01216/03.04.2006 г. на Агенция за социално подпомагане, който е социално заведение за
предоставяне на социални услуги в общността.

Дневният център предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за
цялостно обслужване на децата и възрастните с увреждания през деня, свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и
рехабилитационни потребности, както и организация на свободното време и личните
контакти. Основните дейности в Дневния център целят ограничаването на социалната
изолация, в която се намират децата и възрастните с увреждания, като за целта
потребителите са подпомагани от специалисти, с цел социално включване и превенция на
настаняването им в специализирани институции.
Капацитетът на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ – гр.
Смолян, е 48 места, като потребителите са разделени на две групи: 24 са деца от 3 до 18
години със соматични, неврологични, психични увреждания, генетични аберации, умствена
изостаналост, аутизъм и др., и 24 са лица от 18 до 60 години с различни увреждания.
Персоналът на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ е
разпределен на: педагогически, общо медицински, обгрижващ и административен и се
състои от 19 щатни бройки.
Съгласно чл.36, ал.2, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане са посочени следните дефиниции за дневен център:
а) дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
б) дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
в) дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания;
г) дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания;
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 закриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ и
разкриване на: Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“ и Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания. Общият капацитет на двете новооткрити
услуги ще се запази на 48, като за Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“
ще бъде 36 места, а за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 12 места.
Целевата група потребители на Дневен център за деца и младежи с увреждания
„Звънче“ ще бъде от 3 до 35 години, имайки предвид дефиницията дадена в допълнителните
разпоредби на ППЗСП, според която "Младежи" са лица на възраст от 18 до 35 години
включително. До сега целевата група на младежите попадаше в групата на възрастните – от
18 до 60 години, а с настоящата промяна ще се постигне по-ясно определяне на профила на
социалната услуга. Потребителите на Дневен център за деца и младежи с увреждания
„Звънче“ ще бъдат разделени отново на две групи – деца от 3 до 18 години, и младежи – от
18 до 35 години.
Целевата група на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания ще бъде за лица
над 35 години.
Материалната база на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ е
реновирана и включва изискуемите стандарти за качество на топлоизолация, звукоизолация
и енергоспестяване, безопасност и сигурност, с което отговаря на нуждите за
функциониране на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“ и Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания. За всеки един от Дневните центрове е обособен
отделен самостоятелен вход, който осигурява безпрепятствен достъп, съгласно Наредба
№4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Към
всички помещения в Центъра е осигурен достъп чрез платформи за инвалидни колички. За
всяка една от групите потребители са осигурени отделни самостоятелни помещения, както
и налични общи помещения.

За обслужването и функционирането на Дневен център за деца и младежи с
увреждания „Звънче“ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания ще се запази
досегашната численост на персонала от 19 щатни бройки, който се определя в съответствие
с Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции
и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. на
Министерството на труда и социалната политика. Според тази методика необходимия брой
персонал за Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“ е 14 човека, а за
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 5 човека. Длъжностите на персонала
необходим за обслужването на двата Дневни центъра ще бъдат разпределени спрямо
нуждите и изискванията на двете целеви групи потребители.
На база нормативните разпоредби и в съответствие с регламентираните социални
услуги по реда на чл. 36 от ППЗСП и във връзка с гореизложеното следва да бъде закрит
Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“, с капацитет 48 места и разкрити:
Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“ с капацитет 36 места и Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 12 места.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.36, ал.2, т.2, буква „а“ и
буква „б“ и чл.36в, ал.3, т.1 във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и т.2 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 закриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания
„Звънче“ – държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ №10, капацитет
48 места, като настоящото решение влиза в сила от 02.05.2018г.
II. Дава съгласие за разкриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания
„Звънче“ – държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ №10, капацитет
36 места, като настоящото решение влиза в сила от 02.05.2018г.
III. Дава съгласие за разкриване на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
– държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ №10, капацитет 12 места,
като настоящото решение влиза в сила от 02.05.2018г.
IV. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за
финансирането на социалните услуги: Дневен център за деца и младежи с увреждания
„Звънче“, с капацитет 36 потребителя, и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с
капацитет 12 потребителя, по стандарти и критерии за издръжка на социални услуги от
държавния бюджет, чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски свет
№667/01.11.2017 г.

V. 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.
VI. 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“. Във връзка с това следва Дневен център за деца и
възрастни с увреждания „Звънче“ с адрес: ул. “Зорница“ №10 и капацитет 48, вписан под
№10 в табличната част на Годишния план да се заличи и на негово място да се впишат: Под
№10 – Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“ с адрес: ул. “Зорница“ №10
и капацитет 36, и под №11 – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с адрес: ул.
“Зорница“ №10 и капацитет 12 места, като следващите дейности в Годишния план променят
поредността на номерата си според настоящото изменение.
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