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ИИФОРМАЦИЯ 

Относно: Обсъждане на Предложението за планиране на социалните услуги на 

общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет по 

чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги 

УВАЖАЕМИ ОБIЦИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ап. 1 и ал. 4 от Наредбата за планиране на 

социалните услуги /Наредбата/, кмеrьт на общината организира представяне на анализа 

на потребностите и обсъждане на прёдложението за планиране на социалните услуги, 

ката за резултатите от обсъждането е необходимо да бъде представена обобщена 

информация на Общинския съвет. 

В изпълиение на горепосочените разпоредби се извърши следното: 

1. На 10.02.2023 г. на интернет страницата на общината бяка публикувани 

Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на 

социалните услуги в раздел „За граждани", отдел „Социални дейностц", с цел достьп на 

заинтересованите страни и изразяване на мнения, становища и предложения, които могат 

да се подават писмено до Кмета на Община Русе или на ел.поща: mayor@ruse-bg.eu 
2. На 15.02.2023 г. се проведе фокус-група с доставчици на услуги в запа 

„Култура", с цел представяне на анализа и предложеннието и изразяване на мнения и 

предложения. 

3. На 06.03.2023 г. се проведе втора фокус-група със студенти от специалност 

„Социални дейности" към РУ „А. Кънчев" и преподаватели. 

4. На 09.03.2023 г., от 17.30 ч. в зала „Св. Георги", 6 етаж, сградата на община 

Русе, пл. „Свобода" № 6, община Русе организира и проведе публична дискусия по 

Анализа на потребностите и Предложението за планиране на социалните услуги на 

общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет 

7Планирането/. На събитието присъстваха кмеrьт на община Русе, зам.-кмет 

„Хуманйтарни дейности", директор дирекция „Хуманитарни дейности", експерти от 

отдел „Социапни дейности" и ,,Здравни дейности", частни доставчици на социални 

услуги, представители на институции РДСП, ДСП-Русе! УМБАЛ „Канев" и граждани. 

На публичното обсъждане се презентираха Анализа и Предложението за 

планиране на социалните услуги от община Русе, като се създаде и добра атмосфера за 

дискусии и предложения по темата. 

Посrьпилите предложения пи провеждане на горепосочените публични събития 

бяха регистрирани в Регисrьр на посrьпилите предложения от граждани и друrи 

~аинтересовани страни. 

Видно от Регнстьра е, че в резултат на нубликуването на сайта на община 
Русе на двата горецитирани документа, са постъпили общо 7 писмени предложения от 

НПО, едно от РУО-Русе и РЗИ Русе, в което изказват подкрепа на община. Останалите 7 
предложения са от частни доставчици на социални услуги, както следва: 
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- Предложения от СНЦ „Еквилибриум"- З броя са, в които предлагат: несъгласие 

с разделяне на децата и пълнолетните лица от ЦНСТДМУ „Розовата къща; подкрепят 

Анализа и Предложението за планиране на община Русе; изразяват несъгласие с 

декомпозираните данни, като предлагат: увеличение на капацитета на дневна грижа за 

деца с увреждания - Н.Й. Вапцаров №20, ет. 1; несъгласие с увеличаване на броя 

потребители на Осигуряване на подслон - майки в криза и бременни жени (ЗМБ) от 4 на 

10 места; 
- Предложение от Сдружение „Съюза на слепите в Гългария", относно 

продължаване дейността на услугата ЦСРИН; 

- Предложение от ЦПЗ-Русе ЕООД - възможности за взаимодействие на Ценrьр 

за психично здраве / ЦПЗ/ Русе ЕООД и Центьр за консултиране и кратка терапия /ЦККТ/ 

„Решения" Русе, с оглед изпълнение на изискванията за услуги по чл. 15 от ЗСУ. 
Осигуряване на финансов ресурс за реконструкция на съществуващия сграден фонд, в 
съответствие с нормативните изисквания; Увеличаване капацитета на социалните 
услуги с предоставяне на стандарт Резидентна грижа, при осигуряване на подходящ 
сграден фонд и/или финансов ресурс от община Русе, съответстващ на нормативните 
изисквания. 

= Сдружение „Дете и пространство" - предлагат дневна грижа за пълнолетни лица 
с увреждания; дневна грижа за деца с увреждания; КСУ за услуги по чл. 15, на ул. Искър 
№ 41 „Информиране и консултиране", „Застьпничество и посредничество` ; възможност 
за обхващане на повече деца и пълнолетни лица с увреждания в услугите „Терапия и 
рехабилитация", „Обучение за придобиване на умения" и ,,Подкрепа за придобиване ба 
трудови умения". Да бъде преразгледано планирането на двете дневни грижи с цел , 
включване на „Терапия и рехабилитация", „Обучение за придобиване на умения" и 
„Подкрепа за придобиване на трудови умения` ; Обединяване на двете услуги (ЦСРИ 
„Детски кът за развитие" и ДЦДМУ - СГ „Програма ранна интервенция") за 
декомпрзиране на предоставяните услуги по чл. 15 от ЗСУ, както следва: на ул. Янтра 
№5 и на ул. Н.Й. Вапцаров № 20, ет.4 /Информиране и консултиране х 20; 
Застьпничество и посредничество х 8; Терапия и рекабилитация х20; Обучение за 
придобиване на умения х15/; Изразено е категорично несъгласие с разделянето на деца 
и пълиолетни лица от ЦНСТДМУ „Вяра" и ЦНСТДМУ-2. 

В резултат на публичното обсъждане на 09.03.2023г.,• са посrьпили следните 
предложения от: 

- г-жа Татяна Дончева - социален работник от УМБАЛ „Канев" АД-Русе, 
относно разкриване на услуга Спешен прием за бездомни лица, без близки. 

- г-жа Бисерка Иванова, управител на ДЦДМУ, РАЛИЗ, относно възможност за 
предоставяне на услугата „Застъпничество и посредничество`; 

- г-жа Надка Денева - директор на ДПЛД „Приста" - залагане в Планирането на 
социалните услуги на увеличение на капацитета на услугата „Асистентска подкрепа" с 
още 100 лица потребители предвид броят на чакащите; По отношение на новите ~ 
разпоредби на ЗСУ, а именно разделяне на досега съществуващите ЦНСТ.ДМУ /Център 
за настаняване на деца и младежи с уреждания/ в: резидента грижа за деца с трайни 
увреждания и резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увеждания, изразява 
следното мнение и предложение: На територията на община Русе функционират три 
ЦНСТДМУ „Вяра", ЦНСТДМУ „Розовата къща" и ЦНСТДМУ-2, където са настанени 
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общо 9 деца /по три деца във всяка една услуга/ и младежи с трайни увреждания. Децата 

и младежите са изведени от бивши специализирани институции, като с. Могилино, общ. 

Две мпгили; с. Горски Сеновец и др. децата и младежите са с тежки увреждания и са 

добре алапгирани към средата в услугата, към екипа и получават индивидуален, 

професионален подход от специалистите. Счита, че планирането на нов вид услуги, а 

именно: резидента грижа за деца с трайни увреждания и резидентна грижа за пълнолетни 

лица с трайни увеждания и преместването на децата и младежите, ще бъде изключителен 

риск за живота им и промяната в средата би довела до фатален край. В тази връзка, като 

директор на услуга - резидентна грижа г-жа Денева счита, че не е целесъобразно 

преместването на децата и младежите от посочените ЦНСТДМУ, поради високия риск 

за живота и здравето им, както и защита на висшите интереси, съгласно Конвенцията на 

ООН за правата на децата и Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Предлага в 

Планирането на услугите на община Русе, това обстоятелство да се посочи, като отделен 

ред „забележка", предвид риска за живота и здравето на децата и пълнолетните лица от 

трите услуги; По отношение на предложенията за декомпозиране на социалните услуги 

на територията на обпц3на Русе, има някои неточности в цифрите на услугите, особено 

на т. н. комплекси за социални услуги, в които щв се предоставят по нов начин част от 

услугите по чл. 15 от ЗСУ, което изисква да се прегледат отново, за да не се допусне не 

обхващане на сега действащите услуги при декомпозиране на нов тип услуги, съгласно 

1-Iаредбата за планиране на услугите и включването им в Националната карта, с цел 

цържавно финансиране. 

5. Получените предложения от проведените фокус групи, общественото обсъждане 

и пbетъiiилите писмени коментар и становища са обсъдени на 13.03.2023 г. по време на 

заседанието на Съвет по въпросите на социапните услуги, в рёзултат на което са 

допълнени в Предложението за планиране на социалните услуги на община Русе - 
Приложение 1 към предложението до Обс-Русе. 
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ОБЩИИА РУСЕ 

РЕГИСТЪР НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И 
ОБЛАСТНО НИВО, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, ФИНАНСИРАНИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ 
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. 

№ Физическо • • или 
Юриди=геско лице 

Дата на получаване - Предложение . Приема се/Не се чlзиемл 

1 СИЦ „Еквилибриум" 13.02.2023 Категорично несъгласие с разделяне на 
децата и пълнолетните лица от ЦНСТДМУ 
„Розовата къща". 

1. Приема се 

23.02.2023 1. Подкрепят Ан~.:lиза и Предложеното за 
планиране на община Русе. Нямат 
предложения. 

1. Приема се за сведение 2 РП-Русе 

27.02.2023 Несъгл х~ ие с декомпозираните данни 1 rlриемэ се ведение 3 б,T7Tj „Екsилибриум" 
1. Приема се за сведение 

02.03.2023 
Г 

1. Предложение да продължат услугата 
ЦСРИ за незрящи 

Т
4 

Г,дружение „Съюз на 
слепитё в Бъл: • рия" 

5 
СИЦ „Еквилибриум" 06.03.2023 

1. цвеличение на капацитета на Дневна 
грижа за деца с увреждания - Н.Й. 
Вапцаров №20, ет. 1; 
2. Несъгласие с увеличаване на броя 
потребители на Осигурява.не на подслон - 
майки в криза и бременни жени (ЗМБ) от 4 
на 10 места. 

1. Приема се 

2. Приема се 

6 УНИЦЕФ-ВКБООН 06.03.2023 г. 
1. Предложение за включване на услугите 
от Ценrьра за закрила и подкрепа „Синя 
точка" на цНИЦЕФ-ВКБООН с БЧК, в 
Анализа и Планирането на община Русе 

1. Приема се за сведение. 
Съгласно ЗСУ, в анализа и 
планирането се вклк>чват само 
социални услуги които . се 
предоставят по проекти и како 
дДц 
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ЦПЗ-Русе ЕООД 07.03.2023 

~. 

1. Обсъждане на възможностите за 

взаимодействие на Центьр за психично 

здраве / ЦПЗ/ Русе ЕООД и Ценrьр за 

консултиране и кратка тералия /ЦККТ/ „ 
Решения" Русе, с оглед изпълиение на 

изискванията за услуги по чл. 15. 
Осигуряване на финансов ресурс за 

реконструкцття на съществуващия сграден 

фонд, в съответствие с нормативните 
изисквания. 

2. Увеличаване калацитета на социалните 

услуги с предоставяне на стандарт 

Резидентна грижа, при осигуряване на 

подходящ сграден фонд и/или финансов 
ресурс от община Русе, съответстващ на 

нормативните изисквания. 

1. Приема се за сведение 

2. Приема се за сведение 

_ 

8 Сдружение „Дете и 

пространство 
« 07.03.2023 

1. Предложение за 

- Дневна грижа за пълнолетни лица с 
увреждания; 

- Дневна грижа за деца с увреждания; 

- КСУ за услуги по чл. 15, на ул. Искър № 

41: информиране и консултиране, 
застьпничество и посредничество; 
възможност за обхващане на повече деца и 
пълнолетни лица с увреждания в услугите 
Терапия и рехабилитация, Обучение за 
придобиване на умения и Лодкрепа за 
придобиване ба трудови умения. Да бъде 
преразгледано планирането на двете дневни 
грижи с цел включване на Терапия и 
рехабилитация, Обучение за придобиване 
на умения и Подкрепа за придобиване на 
трудови умения. 

1. Приема се 
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2. Обединяване на двете услуги (ЦСРИ 
„Детски кът за развитие" и ДЦДМУ - СГ 
„Програма ранна интервенция")за 
декомпозиране на предоставяните услуги по 
чл. 15 от ЗСУ, както следва: 

На ул. Янтра 5 и на ул. H.Й. Вапцаров № 
20,ет.4 

- Информиране и коhсултиране х 20; 

- Застьпничество и посредничество х8; 

- Терапия и рехабилитация х20; 

- Обучение за придибиване на умения x15; 

З. Несъгласие с разделянето на деца и 
пълнолетни лица от ЦНСТДМУ „Вяра" и 
ЦНСТДМУ-2 

2. Приема се с % които са в 
Приложение б 

• 

3. Приема се 

9 РЗИ-Русе 0 г.03.2023 г. 1. Пбдкрепят Анапиза и Предложенотг за 
пJtаниране на община Русе. Нямат 
предложения. 

1. Приема се за сведение 

Постъпили предложения от публичното обсъждане на 09.03.2023 г. 
10 г-жа Татяна Дончева - 

социален работник от 
УМБАЛ „Канев" АД- 
Русе 

09.03.2023 г. 1. Да се разкрие услуга Спешен прием за 
бездомни лица, без близки. 

1. Приема се. 
Предвидени са за разкриване 
ИЗСУ. 

11 г-жа Бисерка Иванова- 
управител на ДцДМУ, 
рАЛИ3 

09.03.2023 г. 1. Да се даде възможност за предоставяне 
на услугата „Застьпничество и 
посредничество" 

Приема се 

12 г-жа Иадка Денева- 
директор на ДПЛД 
„Приста" 

09.03.2023 г. 1. Да се заложи в Планирането увеличение 
на капацитета на услугата „Асистентска 
подкрепа" с още 100 броя потребители 
предвид броят на чакащите. 

2. По отношение на новите разпоредби на 
ЗСУ, а именно разделяне на досега 
съществуващите ЦНСТДМц /Центьр за 

1. Приема се 

2• Приема се. 
Включено като „3абележка" в 
Приложение 1 - Във връзка с 



настаняване на деца и младежи с 
уреждания/ в: резидента грижа за деца с 
трайни увреждания и резидентна грижа за 
пълнолетни лица с трайни увеждания, 
изразява следното мнениё и предложение: 
На територията на община Русе 
функционират три ЦНСТДМУ
ЦНСТДМУ ' „Розовата • къща" и 
ЦНСТДМУ-2, където са настанени общо 9 
деца /по три деца във всяка една услуга/ и 
младежи с трайни увреждания. 

децата и младежите са изведени от бивши 
специализирани институции, като с. 
Могилино, общ. Две могили; с. Горски 
Сеновец и др. Децата и младежите са с 
тежки уврежцания и са добре адаптирани 
към среда.та в услугата, към екипа и 
получават индивидуален, професионален 
подход от специалистите. Счита, че 
планирането на нов вид услуги, а именно 
предоставянето им в: резидента грижа за 
деца с трайни увреждания и резидентна 
грижа за пълнолетни лица с трайни 
увеждания и преместването на децата и 
младежите, ще бъде изключителен риск за 
живота им и промяната в средата би довела 
до фатален край. В тази връзка, като 
директор на услуга-резидентна грижа 
счита, че не трябва да се допуска 
преместване на децата и младежите в 
посочените ЦНСТДМУ, поради високия 
риск за живота и здравето им, както и 
защита на висшите интереси, съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на децата 

планиране на услугите: Резидентна 
грижа за пълнолетни лица с 
интелектуални затруднения, с 
капацитет 14 места и с адрес: гр. 
Русе, ул. № 2а, 
Резидентна грижа за деца с трайни 
увреждания, с капацитет 10 места и 
адрес: гр. Русе, ул. Н. Й, $апцаров 
№20 и Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с интелектуални 
увреждания, с капацитет 12 места и 
адрес: гр. Русе, ул. „Неофит 
Рилски" № 66, община Русе 
изразява несъгласие с 
необходимосrга от преместване на 
паТоебителите от една услуга в 
друга, поради несъответствие с' 
целевите групи на услугите. 
Преместването им в друга среда с 
цел спазване на нормативната 
уредба ще доведе,до увеличаване 
на риска за здравето и живота на 
децата и пълиолетните лица. 
Община Русе следва националиите 
политики и спазва действащото 
законодателство, но счита, че 
гореизложеният казус не е частен 
случай и преместването на децата и 
пълнолетните лица, крие висок 
риск и може да доведе до фатален 
край на потребителите. 
В тази връзка и предвид 
възможносrга на община Русе, 
като доставчик на социални услуги 
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и Конвенцията на ООН за хората с да създаде подходяща организация 
увреждания. и управление на услугите, в най- 

В Планирането на услугите на община добрия интерес на потребителите е 

Русе, това обстоятелство трябва да се да продължат да получават 

посочи, като отделен ред „забележка", 
предвид риска за живота и здравето на 

децата и пълнолетните лица от трите 

услуги. 

необходимите услуги на местата 

к4дето са и до момент. 

3. По отношение на предложенията за 

декомпозиране на социалните услуги на 
З. Приема се 

, - територията на община Русе, има някои 

неточности в цифрите на услугите, 
особено на т. нар. КСУ, в които ще се 

предоставят по нов начин част от услугите 

по чл. 15 от ЗСУ. Необходимо е да се 

прегледат огново, за да не се допусне не 

обхващане на сега действащите услуги при 

декомпозиране на нов тип услуги, 

съгласно Наредбата за планиране на 

услугите и включването им в 

Национапната карта, с цел държавно 

~ финансиране. 

Съгласувал: 

Катя Петрова 

Директор дирекt[ия ;,Хуманитарни дейности" 

Водил регистъра: 

Зейнеп Ахмедова 

Главен експерт в отде дравни дейности" 
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