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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
По Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 год.
по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони 2007 - 2013 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони в община Елена, беше изградено, обзаведено и оборудвано Защитено
жилище в гр. Елена, кв. „Север“, в което беше предвидено да бъдат изведени 8 лица от Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост с. Илаков рът.
Поради ненавременното приключване на строително - монтажните дейности, намерението за
разкриване на социална услуга „Защитено жилище“ не бе осъществено.
В Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Елена (2016 - 2020 г.) е заложено да се
разкрие Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания.
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.
Сградата, в която се предвижда да се разкрие социална услуга ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания, държавно делегирана дейност с капацитет 10 места, е разположена в гр. Елена, кв.
„Север. Осигурена е 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 могат да бъдат задоволени от Центъра за спешна помощ,
общопрактикуващите лекари и Медицинския център. На потребителите на услугата ще бъде
осигурено ползването на съпътстващи социални услуги, предоставени от Дневен център за деца и
младежи с увреждания и Център за ранна интервенция на уврежданията.
Разгънатата застроена площ на сградата е 321.50 кв.м. Обособени са следните помещения: 5 бр.
спални помещения, стая за персонал, дневна, перално помещение, санитарни възли, коридор,
предверие, склад, килер и др. Към сградата има дворно място, в което е поставена беседка.

На територията на община Елена не функционира услуга от този тип, а съществува реална
потребност от разкриването ѝ. По данни на Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално
подпомагане“, през изминалата 2018 година е работено по 70 заведени сигнала за деца в риск в
различна възраст. Най-често това са деца и младежи от семейства, които поради социални,
финансови, здрави и други причини са в потенциална възможност да изоставят децата си.
С разкриването на услугата ще се осигури адекватна грижа за децата и младежите, както и работа за
високо квалифициран персонал. Ще се запази наличното обзавеждане и оборудване
на
сградата, а така изградената социална инфраструктура ще бъде използвана по предназначение.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Елена:
1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга от резидентен тип – „Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ като държавна делегирана дейност с
капацитет 10 места.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши
разкриването на социална услуга от резидентен тип - „Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания“ като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места, считано от
01.07.2019 г.
3. Възлага на кмета на община Елена да представи решението на Общински съвет Елена пред
РДСП - Велико Търново за изготвяне на Предложение до изпълнителния директор на АСП за
разкриване на социална услуга от резидентен тип - „Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания“ като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвили:
Десислава Шопова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“
Нурие Реджебова, ст. експерт СУЗ
12.02.2019 г.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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