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ОТИОСИО: Разкриване на нова социална услуга „Кризисен центьр за непридружени деца, 

чужди граждани и деца бежанци в риск", на територията на Община Русе, държавно 
делегирана дейност, считано от 01.11.2022 г. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През 2015 г. Община Русе реализира проект „Кризисен ценгьр на територията на 

община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и 

предоставяне на услуги в него" в рамките на Мярка 1: „Услуги за подкрепа на жертвите на 
домашно насилие и насилие, основано на полов признак" по Програма BG 12 ,,домашно 

насилие и насилие, основано на полов признак", по Норвежкия финансов механизъм 2009- 
2014. 

В изпълнение на проекта и Решение № 1135, прието с Протокол № 41/11.09.2014 г. 
на Общински съвет Русе, Община Русе реализира дейности по преустройство на част от 

съществуваща сграда - бивше училище „Стефан Караджа" в ж.к. „Тракция", гр. Русе, 
описана в акт за частна общинска собственост № 6729/26.07.2012 г., за обособяване на 
Кризисен центьр за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и 

предоставяне на услуги в него. 
Проектът се реализира в партньорство със Сдружение „Русенска католическа 

организация - Каритас" (РКО Каритас) и съгласно разписаните дейности, кризисния центьр 

функционира с финансови средства по сключения договор от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. 
След приключване на проекта, Община Русе осигурява устойчивост на 

новосъздадената социална услуга, като са изпълнени задълженията недвижимият имот да 

не бъде продаван, отдаван под наем, ипотекиран или да бъде променяно предназначението 

на сградата в рамките на срока за устойчивост - 5 години след одобрението на доклада за 

завършването на проекта. 

В Актуализираната Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 

2016-2020 и в Годишния план за развитие на социапните услуги за 2020г. е заложено 

дейносгга на кризисния центьр да продължи с финансиране като държавно делегирана 
дейност. 

С Решение № 405, прието с Протокол № 16/15.12.2016 г. Общински съвет - Русе дава 

съгласие за разкриване на социалната услуга „Кризисен ценrьр" за жертви на трафик и 

всички форми на насилие" в гр. Русе, ул. „Тракия" № 25, ет.2 като делегирана държавна 
дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.04.2017 г. 

Община Русе отправи предложение до директора на Регионална дирекция за 
социално подпомагане - Русе за изготвяне на становище и предложение до Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане (АСП) за разкриване на социалната услуга 

„Кризисен центьр" за жертви на трафик и всички форми на насилие" с капацитет 15 
потребители. Получена е заповед № РД01-0147/10.02.2017 г. на АСП с която се отказва 

откриване на социална услуга в общностга - резидентен тип „Кризисен център". 

След приключване дейностите на проекта, през периода от 18.04.2017 г. до 
настоящият момент Община Русе осигурява средства от общинския бюджет за 
обезпечаване функционирането на социалната услуга. 



От 18.04.2017 г. до 30.06.2017 г. Община Русе управлява социалната услуга 
„Кризисен центьр" за жертви на трафик и всички форми на насилие". От 01.07.2017 г. до 
31.05.2018 г. след проведена конкурсна процедура управлението на социалната услуга е 
предоставено на външен доставчик - РКО „Каритас". През периода от 01.06.2018 г. до 
31.03.2019 г. управлението се осъществява отново от Община Русе. От 01.04.2019 г. до 
31.03.2022 г. след проведена конкурсна процедура управлението е предоставено на РКО 
„Каритас". От 01.04.2022 г. след проведена конкурсна процедура, услугата се предоставя от 
РКО „Каритас", съгласно сключен договор № 63 12/3 1 .03 .2022 г. със срок до 31.12.2022 г. 

Понастоящем Община Русе инициира производство по издаване на заповед за 
предварително одобрение от Агенция за социапно подпомагане за създаване на социалната 
услуга „Кризисен ценrьр за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск" 
по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги „Резидентна грижа", която да се финансира 
от държавния бюджет, считано от 01.11.2022 год. 

Издадена е Заповед № РД01-1930/07.10.2022 г. от Изпълнителния директор на АСП 
за даване на предварително одобрение за разкриване на социалната услуга „Кризисен 
център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск", считано от 
01.11.2022 година, която се финансира от държавния бюджет, като делегирана от 
държавата дейност с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства за 
финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната капендарна година. 

Предоставянето на услуги в ,,Кризисен центьр за непридружени деца, чужди 
граждани и деца бежанци в риск" цели гарантирането на правата и интересите на 
непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци, като създава условия за отглеждане 
в безопасна среда и получаването на експертна подкрепа. 

Към настоящия момент, е извършена корекция на бюджетните отношения на някои 
общини с централния бюджет. В резултат на преструктурирането на социалните услуги е 
отчетено наличие на свободни средства (остатьк) от компенсираната промяна. В рамките 
на настоящата 2022 годината, оставащата сума може да бъде използвана за създаване на 
нови и/или увеличаване на капацитета на вече съществуващи услуги, на основание чл. 37, 
ал. 2 от Постановление № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. 

Съгласно чл.83 и 84 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги, 
създаването на социална услуга съгласно Националната карта на социалните услуги се 
извършва с Решение на Общинския съвет. 

Внасянето на настоящето предложение извън срока по чл. 63, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, се обуславя от наличието на 
обществено значим интерес по отношение на гарантиране правата и интересите на 
непридружените деца, чужди граждани и деца бежанци и получена Заповед на АСП № 
РД01-1930/07.10.2022 г. за разкриване на социалната услуга „Кризисен център", делегирана 
от държавата дейност, считано от 01.11.2022 г. 

С оглед гореизложеното, предлагам на Общински съвет Русе, да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от 
Закона за местно самоуправление и местна администрации, чл. 53, ал. 1 от Закона за 
социалните услуги и чл.83, ал. 1 и 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за 
социалните услуги, Общински съвет Русе 



РЕШИ: 
1. Създава социална услуга „Кризисен центьр за непридружени деца, чужди 

граждани и деца бежанци в риск", на територията на Община Русе, държавно делегирана 
дейност, считано от 01.11.2022 г. 

2. Параметрите на услугата по т.1, които са финансово обезпечени със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2022 година са следните: 

2.1. Вид: „Кризисен центьр за непридружени деца, чужди граждани и деца 

бежанци в риск"; 

2.2. Профил: деца; 

2.3. Адрес: гр. Русе, ж.к. „Тракция", ул. „Тракия" №25, ет. 2 в сграда - общинска 

собственост по АОС № 6729/ 26.07.2012 г.; 
2.4. Брой потребители: 16 /шестнадесет/ 

2.5. Начин на организация и управление - Община Русе до възлагане предоставянето 
на социалната услуга на частен доставчик чрез провеждане на конкурс. 

2.6 Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейносrта по 
предоставяне на социалната услуга - определени съгласно Методиката за определяне 
длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общносгга 
- 0,7 коефициент х 16 калацитет = 12 лица, съответно - управител, социален/ни 
работник/ци, психолог/ози, възпитател/и, медицински специалист, хигиенист/и и др. при 
необходимост. 

3. Възлага на кмета на общината да изпрати Решението на Общински съвет до Агенция 
за социално подпомагане до 7 работни дни от влизането му в сила. 

Приложения: 
1. Заповед № РД01-1930/07.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АСП за 

предварително одобрение за разкриване на социалната услуга „Кризисен центьр" за 
непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск". 

2. АОС № 6729/ 26.07.2012 г. за имот частна общинска собственост. 
3. Писмо от Уницеф и Въ ховен комисариат на ООН, в подкрепа за създаване на 

социалната услуга „Кризисния цнrьр" за непридружени деца 

гLLл 
ПЕИЧО М1сПКОВ 

Кмет на Община Русе 

/t 
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4тиnено: Лодкрепа за сьздаване на социапиа услуга ,, Кризисен център" .за 
непридрvжени деца 

Уважаеми г-и Милков, 

На първо място, бихме искали искрено да Ви благnдарим за ползотворната 

среща между екипите на община Русе и представители от УНИЦfiФ и ВКБООН в 

Българии, състоя:ла се на 29 септември 2022 г. 

В рамките на работната среща, бе споделена информация за инициатива на 

община Русе за създаване на социална услуга „Кризисен център'` за непридружени 

деца, в т.ч. чужди граждани, с цел осигуряване на достьп до настаняване и плдходящи 

грижи на целевата група, отчитайки увеличението на броя непридружени деца 

бежанци и мигранти, които биват идентифицирани на територията на община Русе. 

Представителствата на УНИI jFФ и ВКБООН България приветстаат 

инициативата на община Русе за vбособявзне на социална услуга за непридружени 

деца, като заявяват своята подкрепа и готовност за съдействие в процеса на 

създанането и функциониранетл на „Кризисен цеитър'` за непридружени деца, 

включително чрез предоставяне на техническа подкрепа, насоки и добри практики, 

както и провеждане на обучения. 

Моля, приемете, г-н Милков, уверенията в отличната ни към Вас почит. 

С уважение, 

lподпис/ 
Кристива де Бройн 
ilредставител 
УНИЦЕФ България 

/подпис/ 
IDойра Рузибºева 
в.и.д Предсrавител 
ВКБООН Бългsрия 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Агенция за социално подпомагане а 
ЗАПОВЕД 

~ Въвстановим подгwс 

)( Рдо1-19з0/07.1о.2022 

Подписано от: Tsvetanka lvanova Bozhilova 

На основание чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Устройствения правилник на Агенция за 

сОциално подпомагане, чл. 59, ал. 1 от Административнопроцесуалния кОдекс, чл. 21, 

т. 3, чл. 53, ал. 1, чл. 54, § 31, ал. 1-3 от П3Р на 3акона за социални услуги /3СУ/, чл. 

81, ал. 1, във връзка с ал. 2 на Правилника за прилагане на 3акона за социални услуги 

/ПП3СУ/ и при съобразяване на подадено заявление в Агенцията за сОциално 

подпомагане с вх. № 08-00-11987/30.08.2022 г. и подадена допълнителна 

информация с вх. № 08-00-12543/19.09.2022г., изгОтвена обосновка от Дирекция „3Д" 

и Дирекция „ФСДУС" с №30-79782/21.09.2022 г. за потвърждаване на обстоятелствата 

по § 31, ал. 2, т. 3 от П3Р на ЗСУ за гОдината на първоначалното разкриване на 

услугата и писм0 с вх. № 12-00-1456#1/26.09.2022 г. на Агенция за качеството на 

социалните услуги, 

нАРЕжддм: 

1. Давам предварително одобрение за създаване на нова социална услуга : 

„Кризисен центьр за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в 

риск' , считан0 от 01.11.2022 година, която се финансира от държавния бюджет, 

съгласн0 Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен 

документ/акт до нейното приемане, регламентиращ сОциалната услуга, като 

делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране, при условие, че 

не0бхОдимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно 

3акона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна 

гОдина. 

2. Параметри на услугата п0 т. 1, коит0 са финансово обезпечени със 3акона 

за държавния бюджет на Република България за 2022 година: 

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198 
ok~asp.government. bq 

Qf 



2.1 Вид: „Кризисен центьр за непридружени деца, чужди граждани и 

деца бежанци в риск" 

2.2 Профил: Деца 

2.3 Адрес: гр. Русе, ж.к. „Тракия" ул. „Тракия" №25, ет. 2 

2.4 Брой потребители: 16 /шестнадесет/ 

3. Параметрите по т. 2 подлежат на съОтветно актуализиране при съобразяване 

на 3акона за държавния бюджет на Република България за всяка следваща 

календарна година и/или при друга Обоснована промяна на Обстоятелствата, к0ят0 е 

доказан0 финансОво Обезпечена. 

Мотиви: 

Социалната услуга: „Кризисен центьр за непридружени деца, чужди граждани и деца 

бежанци в риск" е включена в Приложение № 4 към т. 4 от Решение № 50/03.02.2022 

г, на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойнОстни показатели през 2022 г., като е Определен 

стандарт за пери0да 01.01.-31.03.2022 г. в размер на 13 304 лева и за периода 01.04.- 

31.12.2022 г. в размер на 18 360 лева. 

В чл. 52 от 3акона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са 

определени 16 233 100 лева за социални услуги на Община Русе, кат0 същите са 

не0бходими за обезпечаване на всички социални услуги и асистентска подкрепа. Към 

наст0ящия момент на теритОрията на Община Русе има действаща 1 /една/ социална 

услуга от типа „Кризисен центьр" с капацитет 8 места, за която са осигурени 

финансови средства в общ размер на 136 768 лева за 2022 г. 

Със 3аявление по чл. 78, ал. 1 от ПП3СУ Община Русе инициира произвОдство 

по издаване на запОвед за предварително одобрение за създаване на нова социална 

услуга „Кризисен центьр за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в 

риск" в гр. Русе с капацитет 16 места, считано от 01.11.2022 г. 

3а създаванет0 на исканата услуга е необходимо да бъдат Осигурени 

финансови средства в общ размер на 50 400 лева на Община Русе. 3а целта е 

необходимо да има Осигурени финансови средства съгласно 3акОна за държавния 

бюджет или пОстановлениет0 за неговот0 изпълнение. 

В конкретния случай, към настоящия момент съгласно чл. 52 от ЗакОна за 

държавния бюджет за 2022 г., обнарОдван в бр. 18 на Държавен вестник от 04.03.2022 

г., не са предвидени средства за финансиране на допълнителни места или разкриване 

на нови социалните услуги от типа „Кризисен центьр" на територията на Община Русе. 

Исканата от Община Русе услуга не попада и в обхвата на чл. 18 от ПостанОвление № 

31 от 17.03.2022 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., Обнародвано в бр. 23 на Държавен вестник от 

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198 
ok@asp.government. bg 

~~ 



22.03.2022 г., тьй като не се касае за социална услуга, която следва да функционира 

през 2022 г. по приключил проект на оперативна програма. 

Към настоящия момент, е извършена корекция на бюджетните отношения на 

някои общини с централния бюджет. В резултат на преструктурирането на социалните 

услуги е отчетено наличие на свободни средства (остатьк) от компенсираната 

промяна. В рамките на настоящата 2022 годината, оставащата сума може да бъде 

използвана за създаване на нови и/или увеличаване на капацитета на вече 

съществуващи услуги, на основание чл. 37, ал. 2 от Постановление № 31 от 17.03.2022 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

Предоставянето на услуги в ,,Кризисен центьр за непридружени деца, чужди 

граждани и деца бежанци в риск" цели гарантирането на правата и интересите на 

непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци, като създава условия за 

отглеждане в безопасна среда и получаването на експертна подкрепа. „Кризисен центьр 

за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск"" гр. Русе ще се 

финансира от държавния бюджет. 

На основание чл. 81, ал. 3 от ПП3СУ, настоящата заповед за даване на 

предварително одобрение да се съобщи писмено на заявителя в срок до 3 работни дни 

от датата на издаването й и да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица. 

3аповедта подлежи на оспорване по административен ред пред Министьра на 

труда и социалната политика в 14-дневен срок от получаването й. При условията на 

чл. 148 от АПК, в същия срок заповедта може да се оспори и пред Административен 

съд — Русе и без да е изчерпана възможността за оспорването й по административен 

ред. 

Възстаiiовим подпис 

Х 
РУМЯнА ПЕТКОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕн ДИРЕКТОР 

Подписано от: Rumyana Dimitrova Petkova 

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198 
ok©asp.govern ment. bg 
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