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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ  
ОТ 

ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

Относно: Промяна на социална услуга „Център за ранна интервенция на 

уврежданията“ в социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за 

деца и лица”, гр. Чирпан, ул. ,,Христо Ботев" № 50, с капацитет 20 бр. места. 

 

                     

  Във връзка с необходимостта от разкриване на социална услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца и лица”/ЦСРИДЛ/ на територията на Община Чирпан 

и включването й в делегирана дейност Ви информирам за следното:  

 

1. Обосновка на необходимостта от разкриване на услугата 

   Община Чирпан е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-2.004-0030-С03, проект „Заедно за нашето бъдеще”, финансиран по 

процедура №BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г.  Проекта на Община Чирпан е в съответствие  с постигане 

общата и специфичните цели на Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG05M9OP001-2.004-0030-С03, проект „Заедно за нашето бъдеще” 

финансиран по процедура №BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г..  

 

Проектът допринесе за разкриване на нов вид социална услуга, осигуряваща възможност 

ефективното функциониране на „Център за ранна интервенция на уврежданията“, който 

предоставя интегрирани услуги за превенция на социалното изключване, намаляване на 

бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие, насочени към деца до 7 

годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и 

бъдещи родители.   

Продължителността на дейностите по проекта е до 31.12.2020г. и община Чирпан 

възнамерява да надгради сега действащия проект като промени вида на социалната услуга от 

„Център за ранна интервенция на уврежданията“ в „Център за социална рехабилитация 

и интеграция за деца и лица” /ЦСРИДЛ/ и я включи като делегирана дейност. 

Намерението на общината е да кандидатства за разриване на „Център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца и лица” в същата сграда -  сградата на ДГ „Здравец”, 

УПИ I – детски ясли, квартал 172 по плана на гр. Чирпан като капацитета на Центъра от 20 

/двадесет/ потребители на услугата. 

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и 

степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени 

дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва 

разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на 
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самостоятелен начин на живот. Тези дейности ще се осъществяват от специалисти, които 

съдействат и подкрепят потребителите и техните близки посредством индивидуални и/или 

групови занимания. 

Освен в сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция  услугата ще се 

предоставя и мобилно чрез специализираното транспортно средство. Мобилната работа ще 

допринесе за развитие на социални услуги в общността и предоставяне на процеса на 

социално изключване. Мобилната работа се предлага в случаи когато присъствието на 

потребителя е невъзможно по обективни причини. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на  Община 

Чирпан 2016-2020г. в раздел V „Мерки за изпълнение на оперативните цели” предвижда в т. 2 

на раздела „Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и 

младежи с увреждания”. В общинската стратегия формулираните цели напълно 

потвърждават съответствието на проекта на местно стратегическо ниво.  

Нужно е да се отбележи, че на територията на общината функционира само един тип 

подкрепяща услуга, а именно ЦОП, която не може да обхване всички от случаите на деца и 

семейства в риск. Също е необходимо да се отбележи, че на територията на общината има 

налична резидентна социална услуга ЦНСТДМУ с капацитет 14. Младежите, които са 

настанени там не могат да се възползват от социалната услуга, предвид целевата група, която 

обслужва ЦОП. За съжаление се увеличават случаите при които съществуват рискове от 

социален характер. Необходими са допълнителни алтернативни социални услуги за децата и 

младежи, настанени в ЦНСТДМУ, както и за децата със специални образователни 

потребности на територията на общината. В процеса на работа на терен се откроява и 

невъзможността на децата от отдалечените населени места да ползват дневни услуги, поради 

липса на финансови средства от страна на родителите, които да осигуряват посещенията на 

децата в Центровете.  В тази връзка е нужно разкриването на социалната услуга ЦСРИ за деца 

и лица. 

 

2. Описание на материалната база 

Пространството на услугата „Център за ранна интервенция на уврежданията“,е 

организирано в самостоятелно крило от ДГ „Здравец”, разположен на един етаж, където са 

разположени следните помещения:  

 входното антре; 

 стая на ръководителя; 

 стая за персонала за центъра;  

 зала за рехабилитация;  

 медицински кабинет ; 

 зала за консултации; 

 тоалетна; 

Изградена е рампа за достъп на хора с увреждания, както и предпазен парапет. 

Залата за рехабилитация е обзаведена с уреди за активна рехабилитация като: кушетка за 

масаж, тренировъчни дюшеци, механичен уред за раздвижване на китка, уред за раздвижване 

на раменна става с диаметър на колелото 0.70 см., стълба за рехабилитация, проходка, шведска 

стена, въже за рехабилитация с ръкохватка и метална закачалка, гири по 1 кг. топки различни 

размери, бягаща пътека, крос тренажор, велоергометър, гладиатори др.  

В залата за консултации психолог, логопед, специален педагог провежда консултации за 

потребителите на услугите, която се извършва според тяхната индивидуална потребност и е 

основана на ценности като: равнопоставеност, уважение, състрадание и съпричастност, 

взаимно доверие, откритост, активен стремеж към сътрудничество. Тези консултации 

гарантират на потребителите: непрекъсната ангажираност, редовно оценяване на 

удовлетвореността им от качеството им на живот и редовно оценяване на преживяванията им, 

свързани с предоставяната подкрепа. В тази връзка, залата за консултации е оборудвана с две 

бюра, шкафове и посетителски столове.  
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Стаята за персонала е оборудвана с маса, столове, шкаф и мивка. 

Във всички помещения се спазват санитарно-хигиенните изисквания по отношение 

осветеност, отопление, вентилация. 

 В Центъра се прилагат нормативно определени изисквания за сигурност и безопасност, 

с цел да се осигури защита на потребителите и персонала по отношение на рискови събития 

или инциденти. Осигурена е сигурна и безопасна среда за предоставяне и ползване на 

услугите в Центъра. 

 

3. Възможност за осигуряване на необходимия персонал 

 

В „Център за ранна интервенция на уврежданията“ има подготвени и с подходящо 

образование, опит и квалификация специалисти, като по този начин се осигурява необходимия 

човешки ресурс.  

 Щатния персонал на „Център за ранна интервенция на уврежданията /по време 

на проекта/ се състои от: 

 Ръководител – един служител на 4 часа.; 

 3-ма социални работници – трима специалиста на 4 часа; 

 Логопед – един специалист на 4 часа; 

 Специален педагог – един специалист на 4 часа;  

 Домакин – 1 час дневно; 

 Хигиенист – 2 часа дневно; 

 Медиатори – 3-ма медиатори на четири часа и един медиатор на два часа. 

 

 Приложни специалисти по граждански договор: 

 Психолог за предоставяне на мотивационна и психологическа подкрепа на 

потребителите. 

 Медицинска сестра 

 Акушерка 

 Гинеколог 

 Педиатър 

 Юрист 

 Рехабилитатор 

 Зъболекар 

 

Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2020 г. Община Чирпан няма финансовата 

възможност да поддържа функционирането му след този период. След което ЦЕНТЪРА ще 

прекрати своето съществуване, поради липса на финансиране от бюджета  на Общината. 

Съществува законова възможност – чл.36в, ал.2, т.3 от ППЗСП, с решение на съответния 

общински съвет да се разкриват социални услуги  като делегирана държавна дейност. 

 

В тази връзка предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следния  

  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги 

във връзка с чл.36, ал.2, т.3 от ППЗСП, Общински съвет – Чирпан реши: 
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1. Да бъде разкрита в град Чирпан, община Чирпан, социална услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца и лица” – делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.01.2021 г., със следните показатели: 

 

А) Капацитет от 20 / двадесет/ потребители: 

- деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и 

девиантно поведение, нарушения в развитието; 

- деца и лица с различни форми на зависимост; 

- деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация; 

- деца и лица с различни хронични заболявания 

 

Б) Щатен персонал:   

- Ръководител – 1 бр.; 

- Рехабилитатор – 1 бр.; 

- Социален работник – 1 бр.; 

- Медицинска сестра – 1 бр.;  

- Хигиенист – 1 бр,;  

- Трудотерапевт – 1 бр. 

- Логопед – ½ бр. 

- Психолог – ½ бр. 

 

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция могат да се предоставят дейности за 

подкрепа на всички целеви групи, при осигуряване на необходимите специалисти. 

В Община Чирпан има необходимост от разкриване на Център за социална рехабилитация и 

интеграция”, тъй като на територията на общината за лица от целевата група не се предлагат 

други социални услуги . 

2. Социалната услуга ще бъде финансирана със средства, осигурени чрез Закона за 

държавния бюджет на Република България за съответната година.     

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска предварително 

изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят важни 

обществени интереси. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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