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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Йордан Иванов Димитров – Зам. - кмет „Икономически дейности“  

на община Елена 

 

Относно: Увеличаване капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи без увреждания като държавна делегирана дейност от 10 на 15 места. 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със Заповед №  РД01-0953/14.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АСП е разрешено 

разкриването на социална услуга от резидентен тип- Център за настаняване от семеен тип 

за деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10 

места, считано от 01.07.2019 г. 

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която 

предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от 

родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани 

възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини 

или в приемно семейство. В центъра се създава среда, близка до семейната, при която 

децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно 

съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането 

на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата 

за равнопоставено участие в живота на местната общност.  

Процедурата по подбор и назначаване на персонал стартира в края на месец юли и 

успешно приключи в началото на месец август 2019 г. В момента в ЦНСТ работи екип от 

8 служители, състоящ се от 1 ръководител – социален работник, 1 домакин – поддръжка и 

6 детегледачи. 

Сградата,  в която е разкрита социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи без увреждания, 

държавно делегирана дейност с капацитет 10 места, е разположена в гр. Елена, кв. „Север“ 

в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда. Намира се в 

непосредствена близост до детска градина „Радост“ и двете училища – НУ „Иларион 

Макариополски“ и СУ „Иван Н. Момчилов“. Потребностите от здравно обслужване се  
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задоволяват от Център за спешна помощ, общопрактикуващите лекари и Медицински 

център. На потребителите на услугата е осигурено ползването на съпътстващи социални 

услуги, предоставени от Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за 

ранна интервенция на уврежданията.  

Жилищното пространство на сградата е достатъчно за настаняване на 15 потребители с 

осигурено достатъчно лично пространство за всеки един от тях.  

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. в отдел „Закрила на детето” към ДСП Елена е 

работено общо по 108 броя отворени случаи по Закона за закрила на детето, в това число 

мерки за закрила на детето извън семейна среда – 61 броя и 47 броя мерки за закрила в 

семейна среда. За посочения период от страна на ОЗД са издадени 40 броя „Направления 

за ползване на социални услуги” от деца и семействата им, за които не е отварян случай, 

съгласно чл. 24 от ЗЗД. 

За два месеца в ЦНСТ са настанени общо 7 деца, от които 2 момчета и 5 момичета, на 

възраст от 4 до 12 години., което доказва потребността от предлагането на този вид услуга 

на територията не само на община Елена, но и на цялата страна. В резултат на 

професионалните умения и качества на персонала се стигна до успешна адаптация на 

децата при новите условия на живот в услугата. Те успешно започнаха новата учебна 

година в детската градина и училищата, в които са записани. 

С увеличаване капацитета на ЦНСТ ще се увели и броя на персонала. Създава се 

възможност за включване на нови специалисти в екипа на услугата, осигуряване на 

взаимозаменяемост при нужда на служители (платен отпуск, временна 

неработоспособност и др.) и възможност за осигуряване на нормален работен процес при 

24 часово обгрижване на потребителите на ЦНСТ. 

Горепосочените обстоятелства предопределят качествено предоставяне на услуга за деца 

от резидентен тип, което дава възможност да бъдат задоволени потребностите на повече 

нуждаещи се деца и младежи.  

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, общински съвет Елена и чл. 36 в, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за 

прилагане Закона за социално подпомагане 

1. Дава съгласие за увеличаване на капацитета от 10 на 15 места на социална услуга от 

резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания като 

държавна делегирана дейност. 

2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да бъде 

увеличен капацитета на социалната услуга от резидентен тип Център за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания като държавна делегирана дейност от 10 на 15 места 

считано от 01.01.2020 г.  
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3.  Възлага на кмета на община Елена в случай, че Общински съвет Елена  одобри 

предложението, да представи решението пред РДСП Велико Търново за  изготвяне на 

предложение до изпълнителния директор на АСП за увеличаване на капацитета от 10 на 

15 места  на социална услуга от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания като държавна делегирана дейност . 

 

 

С уважение, 

 

ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Зам.-кмет „Икономически дейности“ на община ЕЛЕНА 

За кмет на община Елена, съгл. Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019г. 


