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ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 
 

                                                                                                                                 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 

 
 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

 
 

ОТ АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
 

 

 

 

Относно: Промяна на местоположението на Център за обществена подкрепа-

гр. Стралджа. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

             

 „Център за обществена подкрепа” –гр. Стралджа функционира от 1 октомври 2010г. и 

към настоящия момент  е с капацитет 15 потребители.  Услугите, които се  предоставят 

в него  са :  

  

 Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо 

се поведение; 

 Превенция на отпадането от училище; 

 Превенция на агресията сред подрастващите; 

 Семейно консултиране и подкрепа; 

 Превенция на насилието. 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

 

Съгласно изискванията на Стандарт №10 от Наредбата за критерии и стандарти за 

социални услуги за деца сградата, в която се предоставят услуги на Център за 

обществена подкрепа е необходимо да разполага  минимум със следните помещения и 

оборудване, които  гарантират провеждането на основните дейности, свързани с 

предоставяне на услугите: 

 достъпно и комуникативно място, съобразено с потребностите на децата и 

семействата; 
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 зала за групова работа с деца и семейства; 

 зала за индивидуална работа с деца и семейства; 

 санитарно помещение;  

 работен офис; 

 складово помещение и др.  

 

В момента ЦОП – гр. Стралджа реализира своите дейности и предоставя услуги 

в сградата, която е изградена за нуждите за реализиране на Проект BG05M9OP001-

2.004-0008-C01 „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община 

Стралджа-2”, който с всяка година разширява както обхвата на дейностите си, така и 

броя на потребителите, които получават услуги и подкрепа, поради което нормалното 

функциониране и предоставяне на услуги от екипа на ЦОП – гр. Стралджа се 

затруднява и не могат да се осигурят нужните условия, съгласно Стандарт №10 от  

Наредбата за критерии и стандарти  за социални услуги за деца.   

С цел осигуряване на подходящи условия за функциониране на услугата са 

предприети действия за промяна местоположението на ЦОП- гр. Стралджа от адрес: гр. 

Стралджа, ул. „Хемус“ № 67, на адрес: гр. Стралджа, ул. „Г. Станчев“№2А. 

Подадено е от община Стралджа Заявление с Изх. №ХД-132/16.02.2021г. до 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) за промяна на мястото на предоставяне на 

социалната услуга ЦОП, в резултата на което е извършена проверка на място на 

съответствие на заявеното ново място за предоставяне на услугата със стандартите за 

качество на основание Заповед №РД-18-17/19.02.2021г. на изпълнителния директор на 

Агенция за качеството на социалните услуги (АКСУ).  

С тяхно писмо с Изх. №05-20-31/26.02.2021г. до АСП се изказва отрицателно 

становище, относно  предварително одобрение за промяна мястото на предоставяне на 

социалната услуга ЦОП, т. като не са спазени изискванията на т.1 и т.4 от Приложение 

№1 към чл.17 от Наредбата и се изразява необходимостта от  извършване на ремонтни 

дейности, осигуряване на подходящи условия за функциониране на услугата и  

подходящо обзавеждане и оборудване. 

Със  Заповед №РД01-0500/11.03.2021г. на изпълнителния директор на АСП се 

отказва даване на предварително одобрение за промяна на местоположението на ЦОП, 

като се дават указания, че след приключване на ремонтните дейности на адрес: гр. 

Стралджа ул. Г.Станчев № 2 А може отново да се стартира процедурата за промяна на 

мястото на предоставяне на услугата, чрез подаване на ново заявление по реда на чл.86, 

ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги. 

 

Предвид описана фактическа обстановка са предприети следните ремонтни  

действия в сградата, намираща се на адрес : гр. Стралджа ул. „Г.Станчев” № 2 А: 

направен е ремонт на покрива, пребоядисани са всички помещения, подменена е цялата 

подова настилка, закупени са изцяло нови мебели, подходящи за  функциониране на 

услугата и съобразени с възрастта  и потребностите на потребителите, монтирани са 

обозначителни табели, съдържащи информация за наименование на услугата и това, че 

е осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение, т. като бе закупена и 

нова подвижна рампа, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2 /16.01.2021г. За 

определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на 

достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Закупени 

са нови  дидактически материали, пособия,  помагала, инструменти, с цел осигуряване 

на максимално благоприятна среда на потребители и постигане на високо качество на 

предоставяне на услугата. 
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  След приключване на ремонтните дейности, спазвайки указанията на АСП 

стартира нова процедура за промяна на местоположението на ЦОП. 

Подадено е от община Стралджа до АСП ново Заявление с Изх. №ХД-

777/14.11.2021г. за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга ЦОП, 

изискана е допълнителна информация от АСП, предоставена с писмо с Изх. №ХД-

799#1/30.11.2021г.   

Агенция за качеството на социалните услуги (АКСУ) с тяхно писмо с Вх.№12-

00-1778#1/02.12.2021г. до АСП дават положително становище за исканата промяна,  в 

резултата на което със Заповед №РД01-2495/08.12.2021г. на изпълнителния директор на 

АСП се дава предварително одобрение за промяна на местоположението на ЦОП от 

адрес: гр. Стралджа, ул. „Хемус“ №67, на адрес: гр. Стралджа, ул. „Г. Станчев“№2А, 

считано от 01.01.2022г. 

Съгласно чл.87 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги 

(ППЗСУ) промяната на мястото за предоставяне на социалните услуги се извършва с 

решение на общинския съвет, в съответствие със заповедта за предварително одобрение 

от Агенцията за социално подпомагане. В срок до  7 (седем)  работни дни от датата на 

влизане на решението на общински съвет същото следва да се изпрати до Агенцията за 

социално подпомагане. 

 

С цел спазване  изискванията, посочени в Стандарт № 10 от Наредбата за 

критерии и стандарти за социални услуги за деца и нормалното  предоставяне на 

качествени и ефективни социални услуги в Центъра за обществена подкрепа – 

гр.Стралджа, предлагам местоположението на същия  да се премести от адрес: гр. 

Стралджа, ул. „Хемус“ №67, на  адрес: гр. Стралджа, ул. „Г. Станчев“№2А, считано от 

01.01.2022г. 

  

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

администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл.25, ал.2, т. 4  от Закона за социалните услуги 

и  чл.86 и чл.87 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, предлагам 

Общински съвет –гр.Стралджа  да вземе следните   

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 

1.Променя  местоположението на Център за обществена подкрепа-  гр.Стралджа, 

считано  от 01.01.2022г., както следва: 

 

От адрес: гр.Стралджа, ул. Хемус № 67,  

На адрес: гр. Стралджа ул. Г.Станчев № 2 А. 

 

2.Възлага на  Кмета на община Стралджа в срок до 7 (седем) работни дни от 

датата на влизане в сила на решението на Общински съвет- гр. Стралджа  да изпрати    

същото  до  Агенцията за социално подпомагане. 

 

3. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от 

Административно процесуалния кодекс (АПК), предвид  началната дата, посочена в 

Заповед №РД01-2495/08.12.2021г. на изпълнителния директор на АСП за промяна на 

мястото на предоставяне на социалната услуга ЦОП-гр. Стралджа. 
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Прилагам: 

 копие на Заповед №РД01-0500/11.03.2021г. на изпълнителния директор на АСП; 

 копие на Заповед №РД01-2495/08.12.2021г. на изпълнителния директор на АСП. 

 

Вносител: 

 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 


