
ДО                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                                                                                                                           

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                                                                                    

ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

                           от Любомир Христов - Кмет на Община Шумен 

 

Относно: Обединение на ръководството на Центровете за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания № 1 и 2 в кв. Тракия и обединение на ръководството на 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Иван Рилски“ № 2 

със структурата на Комплекс за социални услуги „Детелина“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ,                                                                                                       

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно провежданата държавна реформа в сферата на социалните услуги, 

която стартира първо в сферата на услугите за деца с насоченост към 

деинституционализация и децентрализация на социалните услуги бяха закрити  Дома 

за деца с умствена изостаналост „Калинка”,с. Васил Друмев, считано от 01.01.2016 г. и 

Дома за деца лишени от родителска грижа „Детелина”, гр. Шумен, ул. „Възрожденец” 

№ 17, считано от 01.03.2016 г. 

Със свои решения № 882 от 26.05.2011 г. и № 68 от 20.02.2012 г. Общински 

съвет- Шумен е разкрил Комплекс за социални услуги „Детелина” в сградата на 

закрития дом, като са открити два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания и Кризисен център за деца, преживели насилие, трафик или друга форма 

на експлоатация. 

В изпълнение на проект на Държавна агенция за закрила на детето  “Да не 

изоставяме нито едно дете” –  разкриване на социални услуги в общността от 

резидентен тип, на територията на община Шумен са разкрити три Центъра за 

настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, два от които са за деца и младежи с увреждания             

/ЦНСТДМУ/ в кв. Тракия и един за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ/ на ул. „Иван 

Рилски” №2.                     

  

 



В резултат на извършените действия със Заповед на Изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане трите Центъра за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания/ЦНСТДБУ/, двата Центъра за настаняване от семеен тип на деца и 

младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ и Кризисния център за деца/КЦД/ са разкрити като 

държавно-делегирана дейност.        

Периодът от три години в който общинска администрация наблюдава 

развитието на услугата Център за настаняване от семеен тип показа, че резидентната 

грижа е удачна форма за отглеждане на децата в риск и е необходимо да се развива. 

От друга страна при извършените контролни дейности относно спазването на 

критериите и стандартите при предоставянето на социални услуги за деца и предвид 

особеностите на целевата група се наблюдава текучество на персонала, заемащ 

задължителните длъжности, съгласно методическите указания. С оглед постигане на 

ефективност на човешките и материални ресурси и  оптимизиране на организацията на 

работа при обгрижване на децата, е целесъобразно: 

1. Обединяване на ръководството на двата Центъра за настаняване от семеен 

тип за деца и младежи с увреждания № 1 и 2, разположени в близост един до друг в 

кв.Тракия на адрес: ул. „Родопи” № 22 и ул.„Одрин” № 13. Двете структури ще имат 

един ръководител с възможност за оптимално управление на персонала и недопускане 

на напрежение. В резултат на общото управление и преодоляване липсата на ключови 

специалисти ще се повиши качеството на предоставяните социални услуги за деца. 

2. Обединяване на ръководството на Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания на ул.„Иван Рилски“ № 2  със структурата на разкрития Комплекс 

за социални услуги „Детелина“, където функционират още два Центъра за настаняване 

от семеен тип за деца без увреждания и Кризисен център за деца. Всички услуги в 

Комплекса за социални услуги „Детелина“ ще имат общ ръководител.   

Предвид гореизложеното, на основание чл. 18а от Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 21 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Шумен да 

вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

   1. Обединява ръководството на Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания № 1, на адрес: гр. Шумен, ул. „Родопи“ № 22 и Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №2, с адрес: гр. Шумен, 

ул. „Одрин“ № 13, считано от  01.06.2018 г. Запазва  натурални и стойностни показатели 

за делегираните от държавата дейности, съгласно Решение № 667 от 01.11.2017г. на 

Министерски съвет. 



     2. Обединява ръководството на Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания на адрес: гр.Шумен, ул.„Иван Рилски“ № 2 със структурата на 

разкрития Комплекс за социални услуги „Детелина“, гр.Шумен, ул.„Възрожденец“ 

№17, считано от 01.06.2018 г. Запазва  натурални и стойностни показатели за 

делегираните от държавата дейности, съгласно Решение № 667 от 01.11.2017г. на 

Министерски съвет. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 


