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НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ
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ДО
Г-ЖА ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА
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ПГ НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
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ОТНОСНО:

Въпрос от г-жа Кристина Сидорова и г-жа Теодора Халачева –
народни представители от ПГ „БСП за България“ относно
финансова обезпеченост в Център на настаняване от семеен
тип за деца и младежи с увреждания – гр. Габрово, кв.
Трендафил, ул.“Хризантема“ № 27

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СИДОРОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАЛАЧЕВА,
Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) по своята същност е място за
живот в среда, близка до семейната, с която се цели осигуряване на индивидуализирана
грижа и подкрепа за личностно развитие и социално включване в живота на общността.
В центъра се предоставя подкрепа на деца и младежи с или без увреждане с висока
степен на зависимост от грижа.
Към 31 декември 2017 г. в страната функционират 282 центрове за настаняване
от семеен тип за деца/младежи, с общ капацитет – 3 574 места, от които 129 центрове за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) с капацитет
1 739 места.
ЦНСТДМУ в гр. Габрово, кв. Трендафил, ул. „Хризантема“ № 27 е разкрит със
Заповед № РД01-320 от 05.02.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за

социално подпомагане, с капацитет 14 места. Към момента той се финансира със
средства от държавния бюджет, като делегирана от държавата дейност.
Всяка година Министерският съвет приема Решение за финансови стандарти за
делегираните от държавата дейности, което включва натурални и стойностни
показатели за социалните услуги в общността и специализираните институции. С него
се осигуряват финансови средства от Държавния бюджет. Определените финансови
стандарти за делегирани от държавата дейности за 2018 г., са регламентирани с
Решение № 286 от 22.05.2017 г. на Министерския съвет, като за услугата Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания годишната издръжка на едно
място е в размер на 11 580 лв. Издръжката включва средства за предоставяне на
услугата - издръжка за осигуряване нуждите на децата и дейностите, свързани с
директна работа с тях; издръжка на сградния фонд и заплати на персонала в услугата.
Общият размер на средствата, които получава годишно един център се формира на база
капацитет на услугата (брой места), с който е открита като държавно делигирана
дейност и финансовия стандарт за издръжка. Ежегодно се повишават финансовите
стандарти за социалните услуги, делегирани от държавата дейности, които включват и
средствата за възнаграждения на персонала. Предстои разработването на предложения
за стандарти за финансиране на социалните услуги през 2019 г. Отново ще бъде
предложено увеличение на стандартите за резидентните услуги, където се предоставя
24-часова грижа.
През 2018 г. съгласно Решение № 286 от 22.05.2017 г. на Министерския съвет, за
14 места е получена годишна субсидия от 162 120 лева, съгласно финансовия стандарт
и 5 544 лева обещетения и помощи по социално подпомагане за 12 деца, обхванати от
образователната система. Този обем от финансови средства (167 664 лева) е
разпределен по пера както следва:
За заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудов договор 100 000 лева;
За задължителни осигурителни вноски от работодател в размер на 20 000 лева;
Издръжка, в която се включва храна, медикаменти, постелен инвентар и
облекло, материали, вода, горива, енергия, разходи за външни услуги и застраховки в
размер на 39 332 лева;
Други разходи за социално-битово и културно обслужване (СБКО) в размер на
2 788 лева. Центърът е с преходен остатък от 2017 г. в размер на 2 363 лева, формиран
от неизразходена месечна помощ на ученик.
С оглед гарантиране качеството на грижата е приета Наредба за критериите и
стандартите за социални услуги за деца, в която нормативно са регламентирани
стандартите, определящи изискванията за качество и показателите за тяхното
изпълнение. Контролът по спазването им се осъществява от председателят на
Държавната агенция за закрила на детето. Съгласно Закона за социално подпомагане,
кметовете не само управляват социалните услуги, делегирани от държавата и местни
дейности, но и отговарят за спазването на критериите и стандартите за предоставянето
им.
Най-важният фактор за добрата и качествена грижа за децата е персоналът. В
тази връзка, Министерството на труда и социалната политика подкрепя процеса на
повишаване на компетентността на специалистите в социалните услуги. Мерки и
дейности в тази насока са предвидени в Актуализирания план за действие за

изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България“.
Чрез финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. се изпълняват два проекта. Агенцията за социално подпомагане изпълнява
проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето,
социалните услуги и социалното подпомагане“, по който ще бъдат обучени 6 000 лица,
работещи в социални услуги. Ще се реализират и дейности за супервизия на екипите на
услугите, за кризисна интервенция, за междусекторни координационни връзки с
различни звена и други. Вторият важен проект е проект „Нови стандарти за социални
услуги“ на МТСП, по който ще бъдат разработени нови стандарти за качество,
критерии за оценка на ефективността на услугите, нови модели и стандарти за
финансиране, както и система за мониторинг и контрол.
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