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ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН  
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
    

от Любомир Христов - Кмет на Община Шумен 
 
 
Относно: Промяна на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Шумен 
(2016-2020г.) и преструктуриране на „Семейно-консултативен център“ - Шумен в „Център за 
обществена подкрепа“ като държавно-делегирана дейност с капацитет 50. 

 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Шумен (2016 – 2020 г.) е 

разработена в изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане, приета на заседание на Общински съвет- 
Шумен с Решение № 20 по протокол №3 от 17.12.2015 г. 
 Общинското планиране е съобразено изцяло с утвърдената Областна стратегия за развитие 
на социалните услуги в област Шумен 2016 – 2020 и е осъществено на база Анализ на 
потребностите от социални услуги, изготвен с прякото участие на всички заинтересовани страни 
– Община Шумен, Регионалната дирекция “Социално подпомагане” (РДСП) и териториалната 
дирекция “Социално подпомагане”, доставчици на услуги, граждански организации, местно 
базирани държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи.  
 Анализът на потребностите от социални услуги в община Шумен е приет от Общински 
съвет – Шумен с Решение №1072 по протокол №52 от 30.07.2015 г. В него са посочени 
конкретни изводи и препоръки за развитието на социалните услуги в община Шумен, въз основа 
на анализ на групите в риск на територията на общината, оценка на съществуващите социални 
услуги и оценка на ресурсите за развитие на социалните услуги. 

Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от 
общински политики за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на 
рисковите групи в общината. Тя обхваща планирането на конкретни социални услуги за всички 
възрасти и уязвими групи и е фокусирана в по-голяма степен върху децата, хората с увреждания 
и старите хора. В географско отношение, Стратегията покрива всички населени места на 
територията на община Шумен, като се обръща специално внимание на населените места с 
установени потребности. В документа се доразвива възможността за предоставянето на социални 
услуги чрез мобилна работа и за координираност между свързаните сектори (образование, 
здравеопазване, заетост, жилищна среда и други). Стратегията има отворен характер на планов 
документ, като промени по съдържанието могат да се внасят, когато възникне доказана 
необходимост.  

През октомври 2010 година УНИЦЕФ стартира проект „Семейство за всяко дете“  в 
област Шумен в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и 
социалната политика, Държавна агенция закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, 
Областния управител на област Шумен и община Шумен. 

В изпълнение на проекта през мес. септември 2011 г. в община Шумен бе открит първият 
в страната Семейно-консултативен център /СКЦ/ и това доведе до подписването на Меморандум  
за разбирателство и сътрудничество за изпълнение на проекта на областно ниво. В резултат на 
активна работа и последователна политика бяха разкрити общо три центъра през 2011 и 2012 г. в 
гр.Шумен, гр. Нови Пазар и  гр.Велики Преслав, а в последствие и три филиала към всеки един 
от тях в общините Венец, Каолиново и Върбица с цел да бъдат обхванати всички общини. 
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 Създаденият Семейно-консултативен център Шумен (СКЦ) работи на територията на 
общините Шумен, Венец (с разкрит филиал) и Хитрино, съгласно подписани Споразумения 
между ръководствата на трите общини. 

Семейно-консултативният център е иновативна междусекторна услуга, която обединява 
комплекс от интегрирани социални, здравни, образователни услуги, мерки и дейности по 
превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск с голям мобилен компонент за 
обхващане на най- уязвимите общности, живеещи в обособени квартали или изолирани населени 
места в общината и областта. 

Същевременно, чрез мобилната работа и прилагането на програмния подход, СКЦ са в 
състояние гъвкаво да планират и предоставят интегрирани и междусекторни услуги в 
съответствие с потребностите на семействата и децата в риск от сегрегираните общности, които 
на практика са останали извън обсега на социалните и другите обществени услуги.  

Мобилните екипи на СКЦ достигат до най-уязвимите групи за да окажат подкрепа, 
повишат информираността на семействата и предоставят социални, здравни и психологически 
консултации. Те адресират основните проблеми на децата в маргинализираните общности, а 
именно: продължаващия процес на изоставяне и неглижиране грижата за децата, детските 
бракове и ранните раждания, задълбочаващия се процес на отпадане от училище. Мобилната 
работа на центъра позволява да се идентифицират и подкрепят социално-слаби, 
здравнонеосигурени жени и бременни за посещение при здравен специалист. Центърът подготвя 
подрастващите млади хора за семеен живот с консултации по семейно планиране и превенция на 
нежелана бременност. 

Семейно-консултативният център Шумен функционира в помещения, собственост на 
община Шумен, с адрес: ул. „Витоша“ № 50, вх.2 . Персоналът е 12 щатни бройки, както следва:  

Ръководител – 1 бр. 
Медицинска сестра – 1 бр. 
Социален работник – 5 бр. 
Социален сътрудник – 4 бр.  
Психолог- 1бр. 
Дейностите, изпълнявани в момента от СКЦ Шумен, са подкрепа от ключова важност за 

социално уязвимите групи и в Общинската стратегия е отчетена необходимостта от развитие на 
услугата СКЦ и по-широк териториален обхват – населените места от общините Хитрино  и 
Венец. Същевременно, от МТСП е предоставена информация за основанията за осигуряване на 
устойчивост на услугите, предлагани от СКЦ, чрез използване на формата на социалната услуга 
„Център за обществена подкрепа“ (ЦОП). Предстояща реформа в областта на социалните услуги 
предвижда социалната услуга ЦОП да бъде разширена и надградена чрез добавяне на програми 
за превенция на изоставянето и разделянето на децата от семействата, за ранно детско развитие и 
други, като на практика създава възможност за осигуряване на устойчивост на услугата СКЦ, 
като същата бъде разкрита като ЦОП за работа с уязвими общности със специализиран 
профил и обхват на дейности, изпълнявани в момента от СКЦ. 

В Стратегията за развитие на социалните услуги 2016 -2020 г. на община Шумен са 
планирани за разкриване дейностите: Дневен център за деца с увреждания в гр.Шумен с 
капацитет 40 места и Специализирана резидентна грижа за деца  до 7 годишна възраст с 
потребност от постоянни здравни грижи с капацитет 8 места на адрес: гр.Шумен, ул. „Жечко 
Спиридонов” № 4. Съгласно Решение № 326 по протокол № 14 от 24.11.2016 г. Общински съвет 
–Шумен е дал съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на 
Министерство на здравеопазването върху общински имот с идентификатор 83510.661.320.3, 
ул.„Жечко Спиридонов” № 4,гр. Шумен за изграждане на Център за спешна медицинска помощ 
по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”, с което отпада разкриването на  цитираните социалните 
услуги. 
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В тази връзка е необходимо: 
 
1. Да бъде извършена техническа корекция в Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Шумен(2016-2020 г.), като думите „Семейно-
консултативен център“ се заменят с „Център за обществена подкрепа“. Не се налагат 
промени по същество в дейностите, характеристиките и подходите на работа на СКЦ, 
описани в стратегията.  

2. Да бъде разкрита, считано от 1 януари 2018, социална услуга в общността „Център за 
обществена подкрепа“, като делегирана от държавата дейност с капацитет 50, персонал 
12 щатни бройки на адрес: гр.Шумен, , ул. „Витоша“ № 50, вх.2. Функционирането на 
Центъра като междуобщинска услуга ще бъде осигурено чрез подписване на 
споразумения за сътрудничество между общините Хитрино и Венец. 

3. Да бъдат заличени от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на 
община Шумен дейностите: Разкриване на Дневен център за деца с увреждания и 
Специализирана резидентна грижа за деца до 7 годишна възраст с потребност от 
постоянни здравни грижи. 

 
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет –Шумен да вземе следните  

 
 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. На основание чл.19, ал.2 от ЗСП, чл.36б от ППЗСП , чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА  

Общински съвет – Шумен изменя Общинската стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Шумен 2016-2020 г., като думите „Семейно-консултативен център“   
се заменят и следва да се четат „ Център за обществена подкрепа „  

2. На основание чл.36в,ал.3,т.1 от ППЗСП дава съгласие да бъде разкрита социалната 
услуга в общността „Център за обществена подкрепа“ гр. Шумен, ,ул. „Витоша“ № 50, 
вх.2 като държавно-делегирана дейност с капацитет 50 потребители, численост на 
персонала 12 щатни бройки, считано от 01.01.2018г. 

3. На основание чл.19, ал.2 от ЗСП, чл.36б от ППЗСП,  чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА 
Общински съвет- Шумен заличава от Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги в община Шумен : 1.2.2.1 Дейност: Разкриване на Дневен център за деца с 
увреждания в гр.Шумен и 1.2.3.2 Дейност: Разкриване на специализирана резидентна 
грижа за деца до 7 годишна възраст с потребност от постоянни здравни грижи. 

 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

 
 


