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ОТИОСНО: Промяна на броя на потребителите на социални услуги - делегирани от 
държавата дейности, считано от 01.11.2022 год. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

През м. септември 2022 г. към Изпълнителният директор на Агенция социално 
подпомагане инициирахме производство за предварително одобрение за промяна в броя на 
потребителите за две от социалните услуги, които се предоставят като държавно 
делегирана дейност с обосновка на необходимосrга от промяната по чл. 85 от Правилника 
за прилагане на закона за социалните услуги. 

На 05.10.2022 г. и 06.10.2022 г. в общинска администрация бяха получени 2 броя 
заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за даване 
предварително одобренние на исканите промени в две социални услуги: 

- Заповед № РД-1898/04.10.2022 г. за предварително одобрение за промяна в броя на 
потребителите на социалната услуга „Центьр за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания" с адрес гр.Русе, ул. „Битоля" № 1а от б на 10, считано от 01.11.2022 г.; 

- Заповед № РД-1914/06.10.2022 г. за предварително одобрение за промяна в броя на 
потребителите на социалната услуга „Дневен ценrьр за деца и младежи с увреждания" - 
седмична грижа с адрес: гр.Русе, кв. „Тракция", ул. „Искър" № 41, от 20 на 30, считано от 
01.11.2022 г. 

Социалната услуга „Дневен центьр за деца и младежи с увреждания" - седмична 
грижа /ДЦДМУ-СГ/ 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 държавате даености с 
натурални и стойностни показатели за 2022 г. По данни на административната статистика 
на АСП през последните месеци социалната услуга ДЦДМУ-СГ „Мечо Пух" в гр. Русе 
работи над капацитета и има наличие на интерес към услугата. Увеличаването на 
капацитета на услугата ще позволи да се отговори на потребностга на по-голям брой 
нуждаещи се от подкрепа, както и обезпечаването на услугата с необходимият работен 
капацитет за предоставяне на качествена терапевтична грижа. 

Социалната услуга „Ценrьр за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" 
/ЦНСТДБУ/ 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 държавате даености с 
натурални и стойностни показатели за 2022 г. По данни на административната статистика 
на АСП през последните месеци капацитета на социалната услуга ЦНСТДБУ в гр. Русе е 
пълен или почти запълнен, като в същото време се отчита факта, че бежанската вълна в 
България ни изправя пред нови предизвикателства и социалните услуги следва да са 
подготвени да поемат деца, за които е необходимо предоставяне на закрила и настаняване в 
резидентна грижа, съгласно действащото законодателство. С промяната на броя на 
потребителите, ще се гарантира в максимална степен дъстьпът на повече деца в риск до 
качествени социални услуги, подкрепа и сигурност с оглед на защитата на правата и 
интересите на децата и предоставяне на равен шанс за развитие. 

Финансовите средства за увеличаване на броя на потребитерите и на двете сициални 
услуги, ще бъдат осигурени от наличните свободни средства от извършена компенсирана 
промяна, а издадените две заповеди ще бъдат включени в следваща компенсирана промяна 
на бюджетните взаимоотношения на някой общини с централния бюджет за делегираните 



от държавата дейности във функция V„Социапно осигуряване, подпомагане и грижи" през 
2022 г., съгласно чл.37 от ПМС №31/17.03.2022 г. 

Съгласно чл. 25, ал.2, т.4 от Закона за социалните услуги, кметовете на общини 
предлагат на общинския съвет създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите 
и промяна на мястото на предоставяне на социалните услуги, които се финансират от 
държавния бюджет. 

Внасянето на настоящето предложение извън срока по чл. 63, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, се обуславя от наличието на 
обществено значим интерес по отношение на новите потребители на двете социапни услуги 
и спазването на сроковете по Заповеди № РД-1898/04.10.2022 г. и № РД-1914/06.10.2022 г. 
на Изпълнителният директор на АСП за дадено предварително одобрение за промяна на 
броя на потребители на социалните услуги: „Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания", адрес гр.Русе, ул. „Битоля" № 1а и в„Дневен ценrьр за деца и млацежи с 
увреждания" - седмична грижа, 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. 23 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 4, във 
вр. с чл. 53, ал. 1 от Закона за социалните услуги, и чл. 87 от Правилника за прилагане на 
закона за социалните услуги, Общински съвет Русе 

РЕШИ: 

Считано от 01.11.2022 год. променя броя на потребителите на следните социапни 
услуги: 

- Ценrьр за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, адрес гр.Русе, ул. 
„Битоля" № 1 а, от б/шест/ на 10 /десет/ потребители; 

- Дневен ценrьр за деца и младежи с увреждания - седмична грижа, адрес: адрес: 
гр.Русе, кв. „Тракция", ул. „Искър" № ф, от 20 /двадесет/ на 30 /тридесет/ потребители. 

ПРЕДЛОЖИ :f [ 
ПЕИЧО МИ іСОВ 

Кмет на Об ина Русе 


